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ŠEŠI MILIJONAI
MOSLEMŲ SUKILO

PRIEŠ SOVIETUS
Dar 20,000,000 kiniečių mosle- 
mų ruošiasi sukilėliams į talkų

Londonas, rūgs. 1. čia gauto
mis žiniomis eina kruvini susi
rėmimai tarp sovietų kariuo
menės ir įturkomanų, uzbekų 
bei bucharų giminių Sovietų 
Rusijos užkaspijo teritorijose, 
palei Oxus upę.

Toje teritorijoje, kuri bend
ru vardu vadinama Turkesta
nu, jau treji metai kaip tęsiasi 
sujudimai ir rūgimas. Sovietų 
“penkių metų“ planas labai 
sunkiai yra palietęs tos šalies 
gimines, kurios ir be to jau 
keldavo prieš bolševikus riaušes 
dėl jų mahomedoniškų mokyk
lų ir mečečių uždarymo ir kiši
mosi į jų naminius papročius.

Sukilimai prasidėjo Khiva, 
Askabad ir Mery apylinkėse ir 
visame Samarkande. Ligi šiol 
tuos gyventoj us draudė tam 
tikras bolševikų “svetimšalių le- 
gijonas“, susamdytas iš dezer
tyrų indusų, persų ir kitokių 
azijiečių.

Reguliarė raudonoji armija 
atskubėjusi rado, kad 6,000,000 
šio krašto gyventojai yra visi 
gerai apsiginklavę ir sukilę. 
Ginklus jie gavę iš Kašmiro 
provincijos Indijoj, kur po ka
ro paliko daugybė angliškos 
amunicijos ir šmugleriai jų vi
sų laikų gabeno per sienų j 
Turkestanu. „ . -

Sukilimas turi be—kitų . dar 
stiprų religinį pobūdį. Jau pra
neša, kad Kinijos Turkestano 
gyventojai mosic-irtai (mohame- 
tonai), kurių yra virš 20,000,- 
000, pradeda padėti Sovietų 
turkestaniečiams.

Pelė ir kanarė grįžo iš 
stratosferos

Roma, rūgs. 1. Dr. Darwin 
Lyon pagarsėjęs Amerikos fi
zikas, šiomis dienomis pasiun
tė į dausas savo pirmą roketų 
su uždaryta joje pele ir kana- 
re. Nežiūrint, kad roketa* šo
vė į aukštybes po 197 pėdas 
per sekundę, kai roketa sugrį
žo, tai ir pelė ir kanarė atro
dė visiškai tvarkoje. Daroma 
išvada, kad žmogus ir gi galės 
panašiai šautis aukštyn.

Kubos paskutinieji su- 
* kiteliai pabėgo

Havana, Kuba, rūgs. 1. Va
kar išvažiavo į Su v. Valstijas 

' buvęs Havanos majoras Dr.
Miguel Gomez ir tų pačių die 
nų pasidavė suimamas pulk. 
Roberto Penate, abudu buvę 
pirmaeiliai vadai Kubos revo
liucijai. Kubos revoliucija skai
toma galutinai baigta, ir pre
zidentas Machada išvažiavo 
meškerioti.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovu; galimas lietus su 
perkūnija; šilčiau; vidutinis ir 
stiprokas pietinis vėjas.

Vakar temperatūra buvo 81 
pavakary.

Bendrai giedra; vidutinis, 
smarkokas šiaurvakario vėjas.

Vakar temperatūra buvo 73.
Saulė teka 6:16, leidžiasi 

66:26; mėnuo teka' 9:20 vak.

VIRGINIJOS KALNŲ VAMPIRO AUKOS

Paveiksle matomi: Mrs. Asta Eicher ir jos vaikai, Ahnabel, 9 metų, Greta, 14 metų ir Harry, K '
12 m., iš JPark Ridfge, III., kuriuos šį pavasarį išsivyliojo į savo farmų West Virginia kalnuose
Harry Pųwers ir visus nužudęs pakasė kieme. Powers areštuotas, ir prisipažino 5 nužudęs^

. Daugiau jo aukų tebejėškoma.

UŽDARYS “MEILĖS 
AGENTŪRA”, KURI.

GARSINO POWERS
American Friendship Society i- 

velta i Virginijos vampiro 
“meilės“ biznį

Detroit, rūgs. 1. Sąryšyje su 
areštavimu ir .prisipažinimu 
Harry Powers, moterų ■' žudyto
jo West Virginia kalnų farmoj, 
policija pradėjo tirinėti čia 
Detroite kurs laikas veikian
čios “meilės agentūros“, vadi
namos American Friendship 
Society of Detroit, dokumen
tus.

Pasirodo, ta agentūrų veda 
Mr. Albert Plater su žmona OI- 
ga ir turi savo draugijoj virš 
50,000 narių, kuriems ta agen
tūra “parūpina“ kandidatus ar 
kandidates vedyboms.

Daugiausia tos agentūros pa
tarnavimu pasinaudojęs tas 
Virginijos vampiras, kuriam 
agentūra pristatydavusi ilgus 
sąrašus rinktinių moterų.

Pats Plateris, buvęs kaikada 
“naprapatijos daktaras“, gyve
na $100,000 vertės rezidencijoj 
ir matyti iš savo agentūros da
ro gerų pelnų. Plateris poli
cijai prižadėjo patiekti visas 
knygas peržiūrėjimui.

Michigan valdžios autoritetai 
pareiškė, kad ta draugija’ bus 
uždaryta.

Clarksburg, W. Va., rūgs. 1. 
Kasimas Powers farmos že
mės, jėškant naujų lavonų te
beeina. Be to, patirtą kad Po- 
wers turėjo ir kitų savo “ofi
sų“ netoli šios vietos, Fair 
mont miestely ar jo* apylinkėse, 
kalnuose. Ten taip pat jau 
pradėta jėškoti.

Iš visos šalies ateina į poli
cijų pranešimai apie dingusias 
ar su Powers susirašinėjusias 
moteris. Dar negreit bus gali
ma gauti supratimų, kiek mote
rų tas Virginijoj “mėlynbarz- 
dis“ yra nužudęs.

Alfonsas verčiasi pra- 
.. našystėmis

Oslo, Norvegija, rūgs. 1. Bu
vęs Ispanijos karalius, Alfonso, 
beturėdamas laiko važinėjasi 
po svetimas „ šalis. Norvegijoj 
jis papasakojo laikraštinin
kams, kad pasaulis turįs sau
gotis bolševikų, nes kitaip ka
da nors reiksią gailėtis savo to
lerancijos.

Išbombardavo Meksi
kos bažnyčią

Meksikos Miestas, rūgs. 1. 
Čia sprogo bomba La Profesa, 
antroj didžiausioj bažnyčioj 
šiame mieste. ’ Altorius suplė
šytas, bet žmonių, kurių tuo 
tarpu bažnyčioj buvo 6, niekas 
nenukentėjo.

Eilė išsigimėlių 
žudžiusių žmones 

be jokio t i k s 1 o
Iškilus Harry Powers, West 

Virginijos kalnų “mėlynbarz- 
džio“ šiurpiems darbams į aikš
tę, prisimenama, kad nesenais 
laikais ir daugiau panašių išsi 
gimimo pavyzdžių butą ne tik 
Amerikoj, bet ir Europoje.

Apie 1890 metus Londone 
sukosi tūlas “Jack the Rip- 
per“, kurs trumpu laiku gat
vėse išskerdė 14 mergaičių.

Tuo pačiu laiku Ghicagoj pa
sirodė “Dr.“ H. H. Holmes, kurs 
Englewoode buvo įsitaisęs visa 
tvirtovę,» kurioj sunaikindavo 
savo skaitlingas žmonas.

Indiana valstijoj arti La Por
te buvo garsi “žmogžudystės 
farma“, kurioj tūla moteris 
vampiras, Belle Gunness nužu 
dyd’aVo atsiviliojusi vyrus, ir 
tokių savo aukų buvo visas ka
pines prilaidojusi.

Šiaurės valstijų miškuose ne- 
persenai viešpatavo George W. 
E. Perry, kurs savo aukas vež
davosi į miškus, iš kur nė vie
na nebegrįžo. .

Plačiausiai žinomas tūlas Jo- 
'hann Hoch, kurio niekas nepa
tyrė, kiek jis yra’ gyvybių nu
nuodiję?.

Jį pagavo ir pasmerkė Chi
cago j.

Vengrijoj tebeeina byla 14 
moterų kaimiečių, kurios nu
nuodijo didelį skaičių vyrų. 
Dvi tų moterų /jau pakartos^ 
kitos dar tebeteisiamos.

Nepęrseniai tik giljotina nu- 
rentė gaivų tūlam Henri Desire 
Laridru Paryžiaus “mėlynbarz 
džiui“, kurs “mylėjo 300 mote
rų ir nužudė vienuolikų“. Iš jo 
ir paeina žodis “mėlynbarzdis“, 
taikomas visiems panašiems iš
sigimėliams.

Keli metai atgal vakarinėj 
Vokietijoj tapo pagautas ir su
naikintas “Vokietijos vampi
ras” Firtz Harma’n, nubudęs 15 
jaunų žmonų. Kįtas Vokietijos* 
vampiras, ' Kueęten, nužudęs 
apie 20 žmonų ir vaikų visai 
neseniai įtapo pakaktas.

TAUTU SĄJUNGOJE 
PAINIU KLAUSIMU 
PILNA PROGRAMA

„1_________

Frahdja nori,' kad Tautų Sų- 
4 junga padėtų jai visas su- 

tartis pasidaryti ,

Geneva, Šveicarija, rūgs. 1. 
Tautų Sąjungos 64 sesija pra
sidėjo. su^pililbmis rankomis 
problemų ir uždavinių, kurių vi
sų pirmas yra, panaikinimas 
Vokietijos ir Austrijos muitų 
unijos ir pakeitimas jos naujų 
projektu, būtent kad visos Eu
ropos valstybės sumažintų ant 
10 nuošimčių savo tarifus.

Kiti 5 punktai yra: Franci- 
jos ;Soyietų nepuolimo sutar
tis, į kurių įeitų ir Lenkija su 
Rumunija, Francuzų Italų lai
vyno derybos; aptarimas kada 
nors įvyksiančios nusiginklavi
mo konferencijos;. pasiūlymas 
iškasti kanalų po Dancigo ko
ridoriaus apačia, kad vokiečiai 
galėtų ’aisvai į Prusus nu,va
žiuoti, ir finansinės pagalbos 
tiekimas Vengrijai, Bulgarijai, 
Rumunijai.

Pirmą kartą Maskvoj 
galima pirkti maistą
Ryga, Latvija, rūgs. 1. Pir

mų kartų, po keturių metų Mask 
vos valdiškojo kooperatyvo na
riai gavo leidimų pirktis lais
vai makaronų, ryžių ir arbatos 
krautuvėse, nebereikalaujarit 
parodyti kortelės. Izvestija pa^- 
skelbė, kad tų maisto produktų 
esą pakankamai.

Padegioja laiškus, kad 
butų kas gesinti

Boise, Idahb, rūgs. 1. Gu
bernatorius Ross paskelbs ka
ro stovį keturiuose apskričiuo- 
se ir išsiuntė kareivius saugo
ti miškų. Jo nuomone, kaikas 
tyčia’ padegioja miškus, kad ga
vus darbo prie gesinimo.

* ’ ' •

Naujoji Zelandija su- 
radikalčjo

■ :■ ■ " i.................

Wellington, N. Z., rūgs. 1. 
Jau suregistruota 814,000 bal
suotojų spalio rinkimasis, ku
riuos, spėjama laimės Dalrbo- 
Socialistai, kadangi kitos dvi 
partijos privedę šalį j didelę ne- 
tvarkę. , ,

AMERIKA PABŪGO
K| NESENAI PATI

KITIEMS PASIŪLĖ
Fraiicija atgaivino Wilsono 

projektų, kad pasaulis*' pa
vestų Tautų Sąjungai kariuo
menes

Washington, rūgs. 1. Atgai
vinimas buvusio Amerikos pre
zidento Wilsono idėjos) kad pa
saulis pavestų savo kariškas 
pajėgas Tautų Sąjungai, labai 
išgųzdino Suvienytų Valstijų 
oficialus sferas.

Franci.ios seimo užsienių ko
misijos pirmininkas Paul Bol- 
four pareiškė, kad Francija 
reikalaus, kad visos valstybės 
pasižadėtų pavesti savo kariuo
menes Tautų Sąjungai, kuri 
galėtų eiti kaip ir pasaulio po
licijos pareigas ir karui atsiti
kus nubausti tų šalį, kuri pra
dėjo karų.

Ta žinia Washingtone tapo 
sutikta labai šaltai ir laikoma 
kaipo visiškai “negalima“,

Mooney reikalauja nau
jo teismo

San Francisco, rugsėjo 1. Ke
turiolika metų išlaikytas kalė
jime, Tom Mooney, vadinamas 
garsiausiu Amerikos kaliniu, 
vakar atliko formalumus Supe- 
rior Teisme, reikalaujant naujo 
jo bylos svarstymo.

Mooney sykiu su Eillings bu
vo apkaltinti dėl bombos spro
gimo ^San Francisco t mieste

K“E.to, žmo- 
nių užmušta ’ir daug- sužeista, 
bet laikui bėgant atsirado rim 
tų įrodymų, kad apkaltintieji 
tų diena ir arti sprogimo vie
tos nebuvo.
7 ■  j '

■ *

Italijos fašistai teisia 
Belgijos profesorių
Roma. rūgs. 1. čia prasidėjo 

specialiame fašistų tribunole 
teismas jauno Belgijos profe
soriaus Leo Moulinr kaltinamo 
priešfašlstiniame veikime.

Fašistai jį areštavo pereita 
balandžio mėnesį, radę jo če
modane slaptų pkyrių, kun bu
vo paslėptis laiškai, gauti iš Ita
lijoj gyvenačių piliečių savo 
draugams užsieniuose.

Munšainui lašant nebe
laikąs melstis

* 1 ' • . : . . ■ t x‘ . ' - ‘ ’

Pine Top, Ky., rūgs. 1. Kiau
rus bažnyčios stogas ir mun- 
šaino lietus, supranta’ma, la
biausiai dievobaimingus gali 
papiktinti. Mažoj kalnų bažny
tėlėj pereitų sekmadienį para- 
pijonams gimnus begiedant, 
pradėjo pro lubas smarkiai la
šėti ir munšainu, tikru Ken- 
tucky whiskey, kvepėti. Visi 
nutilo giedoję. Pats kunigas 
su pa’rapijonais palipo ant lu
bų, kur rado 5 galionų blėkinę 
su munšainu, prakiurusių >r 
smarkiai varvančių.

* ' 7—-------------- --

Kauno teatras gražiai'

Valstybės teatro fasadas, 
ypač jo priešakinė išorė, buvo 
apirusi fr negražiai atrodė. Da 
bar visa senų ti&kų nitmuša ir 
bus pakeista drauge ir jo for
ma, , j , ■

Taip pat jau pradėtas teatras 
dažyti iš oro pusės. . Dažoma 
plienine spalva. Nudažytas te
atras tikrai gražiai atrodys. Vi
si jo remonto darbai bus už
baigti dar šio mėnesio pabaigoj.

Lietuvos Naujienos
Tautininkai pavydi 

krikščionims Vol
demaro

Prof. Voldemaras “Ryte” 
aiškina konkordatų

“L. A.” rašo: “Rytas pradė
jo spausdinti prof. Voldemaro 
sitraipšnį, kuriame jis stengiasi 
aiškinti katalikų bažnyčios tei 
sės Lietuvoje ir jos santykius 
su valstybe.

Del šito jo straipsnio kai kas 
yra. nustebęs ir daro išvadų ar 
prof. Voldemaras nebuls tik .nu
taręs pereiti į krikščionius de
mokratus.

ir 
kalinius

Neseniai esame pranešė, kad 
rugsėjo 15 d. šventes proga 
ruošiama amnestija išsiųstie
siems.

Tenka sužinoti, kad bė šitos 
amnestijos taipogi ruošiama ta 
pačia proga’ amnestija ir kali
niams. Nors atskiro amnesti
jos įstatymo nenumatyta iš
leisti, bet šiokia tokia, amhes- 
tija iš tikrųjų busianti.

Piliečiai turi teisę? ge
ruoju snukius daužyti

Rugp. 4 d. pavakarį Šiau
liuose, miesto parke dvejetas 
piliečių vienas antram kumšti, 
mis skaldė antausius, o Įeiti du 
.žiurėjų.,„ “Bpksip,inkai“- ėdė 
vienas antrų taip nuoširdžiai, 
jog abiem iš burnų ir nosių 
ėmė lietis kraujas. Pakviesta 
policija., ištyrusi, kad “boksi
ninkai“’ kumščiuojasi nors ir 
kruvinai, bet geruoju ir drau
gišku susitarimu. “Boksinin
kai“ ėdėsi tylėdami, nekelda- 
mi triukšmo.

Šuazelis patenkintas 
savo įnamiu

.Sąryšy su spaudoje tilpusią 
žinute dėl prof. Voldemaro nu
siskundimo oficialiam užsienių 
valstybės asmeniui, iš oficialių 
įstaigų sužinota, kad grovas 
šuazel niekuomet n^ra pareiš
kęs nepasitenkinimo musų ofi
cialiomis įstaigomis dėl nepato
gumų, kurių galėtų sudaryti jo 
paties sutikimu pas jį gyvenąs 
svečias.

“Maisto” veikimas per 
šių metų liepos mėnesi I ..... ——

. “Maistas“ per šių metų lie
pos mėn. sunaudojo: kiaulių 
41.008, galvijų—1.350, veršių ir 
avių—2,168. .

Iš sunaudotų gyvulių užsie
nin išgabenta: bekono 1,811,- 
520 kg., gyvų kiaulių— 8,110, 
lydytų t^ukų—100,000 kg., ke
penų 20,000 kg., gyvų galvijų 
—108, rūkytų lašinių— 2,660 
kg. Išgabentų produktų ir gy
vulių vertė siekia 4,640,000 li
tų.

Paskutinę savaitę musų be
konas buvo parduodamas ke
liais punktais aukščiau už len
kų bekonų. Gyvos kiaulės par
duotos Francijon, kainos gautos 
neaukštos. Taukai ir kepenos 
parduotos Vokietijon, o rūkyti 
lašiniai—Šveicarijon. '

Kauno miesto savivaldybės 
lėšomis jau pradėtu miesto so
de požeminės išeinamosios sta4 
tyba. Ji tenai statoma netoli 
ligšiol esančios paprastos išei
namosios, kuri, pastačius pože
minę, tuojau bus pašalinta.

Vyriausias gruodžio 
17 perversmo prava- 

dyrius. profanas!'
Oficiozas palygino su 

šiaučiu, kur pyragus 
kepa • 

, - *

Kaunas. Lietuvoj sukėlė aud
rą pulk. Skorupskio, svarbiau
sia gruodžio 17 perversmo pra 
vadyriar.s išleista Paryžiuj 
knyga, kurioj jis be kitko ra
šo:

“Vilnius grąžintas Lietuvai 
butų šiandien priežastis ir lai
das naujos lenkų ir lietuvių 
unijos. Tuomi liktų atgaivint.* 
gili prasmė 1569 metų Liubli
no unijos, kurių veltui stengėsi 
sužadinti išrinktas 1922 m. sau
sio 8 d. Vilniaus seimas”.

Kreipdamas į Pilsudskį pulk. 
Skorupskis rašo:

“Tegu jis grąžino Vilnių Lie, 
tuvai, ir tuo jis padarys di
džiausių nuopelnų abiem tėvy
nėm, kurios aš esu tikras yra 
pasidalinusios jo širdį“.

Kaip oficiozas įvertina savo 
pravadyrių

Į opozicijos užmetimus “Liet. 
Aidas“ taip atsako:

“Lietuvos žinios” klausia, ko
dėl musu spauda tyli dėl pernai 
Paryžiuje išleistos brošiūros 
“La Rėsurrection d’ un Peuple“ 
—vienos tautos prisikėlimas. 
Mąt< /toje brošiūroje politikos 
atžvilgiu profanas autorius kal
ba apie Lietuvos! santykius su 
Lenkija teigiamai žiuri, su tam 
tikromis sąlygomis, net į abie
jų valstybių unijos galimybes. 
Pernai pamatę kalbamų bro
šiūrų, išėjusių iš spaudos, mes 
dėl jos susidarėme sau trumpų 
ir aiškių nuomonę ,kuri pa 
prastai išreiškiama žinomos pa
sakėčios žodžiais: “Bieda kol 
pyrogi načniot peči sapožnik”... 
Vadinas1*, politinio pobūdžio 
brošiūrų pabandė parašyti tik
ras politikos dalykų profanas ir 
tiek. Todėl visai neverta dėl jos 
net viešai kalbėti.'

Kauno ponai atsivalgė 
rūgusio pieno

i ■ m m

' Kaune reikia jogurto
/ "• ■

“L. A.”: Vasarų pas mus la
bai madoje rugusis pienas. Bet 
Šis primityvus valgis galima 
butų pakeisti užsieniuose pla
čiai vartojamu jogurtu. Tai 
yra savotiškai higieniškai pa
gamintas pienas pardavinėja 
mas uždarose bonkutėse.

Pienocentras ar kiti galėtų 
tų lengvai padaryti ,nes sako
ma, kad čia užtenka tik nusi
pirkti'tam tikrų jogurto table
čių, kurios yra įabai pigios pa
lyginus su tuo jogurto kiekkiu, 
kokį galima su jom pagaminti.

Butų) gražiau, higieniškiau 
europiškiau.

LIETUVON
Siunčiame ’ Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILU
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.



PkorespondencijosĮ
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Deadwood, South 
Dakota

Black Hills aukso ieškotojai

Korsakas esąs Argentinoj, 
Jankauskas apsigyvenęs apie 
šakius, o Gudžiūnas Tauragėj.

Reikalus atlikęs, iš Kauno 
patraukiau Klaipėdon. Iš Kau
no į Klaipėdą teko beveik tiek 
pat važiuoti, kaip iš Ncw 
Yorko į Chicagą. Palyginimas 
atrodo juokingas. Bet tai te
chnikos dalykas.' Amerikoj ir 
gerais laikais stotyse bufetų 
nebuvo, o dabar tai ir kalbos 
nėra., Lietuvoj, gi gelžkelių 
valdyba išnuomuoja bufetus’ 
dagi iš varžytinių. Ir atpodo, 
kad ji bufetų savininkams pa
sižada pristatyti ir kostume- 
rius. Tad ir važiuoti tenka su 
pertraukomis. Kiekvienoj sto
ty j traukinys sustoja 10, 15; 
o kai kada net ir 30 minučių, 
Mat, duodama progos pasažie- 
riams vieną kitą buterbrodą 
sumaumoti bei stiklą alaus iš
gerti.

Tarp Kauno ir Klaipėdos tų 
stočių bei stalelių yra pusėti
nai daug, ir kiekvienoj reikią 
sustoti. Tad, kol tas stacijas 
apvaikščioja, traukinys beveik 
tiek pat ir užtrunka, kaip iš 
New Yorko į Chicagą.

Brolių latvių ' negalėjome 
aplankyti ir pas juos pasistip
rinti, nors ir važiavome per jų 
žemę. Tiesa, traukinys buvo 
sustojęs, bet mus užrakino ir 
neleido išeiti. Nežinau, kodėl 
taip daroma? Gal nenorima, 
kad lietuviai pas brolius lat
vius leistų savo pinigus.

šiaip taip po ilgos kelionės 
atsidūrėme ir Klaipėdoje.

— Atostoguiiiikas.

Mano pareiškimas 
reikale SLA. Centre 

sukelto skandalo
Gerb. “Naujienų0 Redakcija!
Kadangi Jūsų laikraštyje net 
keliais sykiais ir visaip, tan
kiausia labai neteisingai, bu
vo aprašytas SLA Centre įvy
kęs skandalas, todėl aš pra- 

Deadwood randasi vakarinėj 
.valstijos dalyj apie 20 mylių 
nuo Wyoming valstijos ir Black 
Hills kalnų. Netoli nuo jo į pie
tus yra Lead miestelis, kuris 
turi apie 7,000 gyventojų. Pfie 
šio miestelio 1876 m. tapo at
rasta aukso. Savo aukso ka
syklomis Lead ir šiandien yra 
pagarsėjęs. Vakarinėse valsti
jose ten pirmiausiai pradėta 
auksas kasti.

Black Hills kalnai nuo to 
laikoj kai ten atrasta aukso, 
tapo iš visų pusių iškasinėti. 
Iš visur keliavo žmonės savo 
laimikį išbandyti. Nors jie ten 
daug vargo padėjo, bet nieko 
gero nelaimėjo, — aukso nesu
rado. Laikui bėgant aukso ka
syklos pradėjo koncentruotis 
apie Deadwood, o Black Hills 
.palikta ramybėj.

Bet štai prasidėjo Ilooverio 
“prospcrity”. Milionai žmonių 
neteko darbo, o gyventi vieno
kiu ar kitokiu budu reikia. Kai 
kurie bedarbiai sumanė dar 
kartų išbandyti savo laimę. Jie 
leidosi į Black Hills aukso ieš
koti, Ir štai pasirodė, kad ten 
aukso iš tiesų yra. Rugpiučio 
9 et “The Minneap’olis Sunday 
Tribūne” rašo, kad kai kurie 
aukso ieškotojai gavo visai ne
blogus rezultatus. Esą prie 
Henry upes vienas buvęs far- 
meris suradęs aukso už $40,- 
000. Johnny Perrett suradęs 
aukso $440 vertės. Daugelis ki
tų irgi turėję šiokio tokio pa
sisekimo. Dėliai to pas žmones 
kilo labai didelis susidomėji
mas. Kai kurie tik ir sapnuoja 
apie aukso radimų.

Liepos mėnesyj
būti Deadvvood apielinkėj? Ten 
aš šį tą sužinojau ir apie Black 
Hills aukso kasyklas. Žmonės 
pasakojo, kad aukso ieškotojų 
yra labai daug, d giliukingų 
labai mažai. Jeigu iš šimto vie
nam pasiseka surasti aukso, tai 
labai gerai. Gi visi kiti pralei
džia maistui ir reikalingiems 
įnagiams paskutinius savo cen
tus ir be niekur nieko turi pa
skui eiti savo keliais.

Black Hills apielinkėj siau
čia nedarbas, kaip ir visur ki
tur. Miškų kirtimas visai su
stojo. Lead apielinkėj nors auk
so kasyklose darbai' ir eina, 
bet atvažiavusiems iš kitur 
darbo negalima gauti, o prieg- 
tam ir moka labai mažai.

O kai dėl to, khd laikraščiai 
rašo apie aukso ieškotojų lai
mikį, tai visa tai yra “bunk”. 
Jie rašo tik apie tuos, kuriems 
pasiseka, o nieko nesakę apie 
kitus, kurie praleidę paskuti
nius centus paskui turi didžiąu- 
sį vargą kęsti. —Senis Petras.

Laiškas Septintas
K e Ii ones įs pudiiai.

PaSišvaistęs po Lietuvos ša
lelę, pasirengiau grįžti atgal, 
iš kur atvykęs. Kalvarija buvo 
mano namai. Savo namiškių 
lydimas leidausi kelionėn. Su
stojau Marijampolėj, nes ten 
turėjau šiokiu tokių reikalų. 
Juos atlikęs, traukėme į Kau-i 
ną. Jau trečią ir paskutinį’ 
kartą užėjau svečiuosna pusi 
krautuvininką p. K. K uos a i tį, 
kuris “Rūbo” Bendrovės byloj 
nukentėjo. Jis sako, kad jam 
tekę nukentėti ne dėl nusikal
ti mo, bet dėl techniškų daly
kų. Dabartine savo padėtim 
jis yra patenkintas, neš biznis; 
neblogai eina. Rugpjūčio 2 d* 
jis pakeitė savo stoną. ReiŠr 
kia, apsivedė. Visiems pažįsta
miems chicagiečiams prašė 
atiduoti labas^ dienas.

Paklausiau jo apie kitųę 
“Rūbo” Bendrovės dalyvius, 
kurie buvo įvelti į bylą. Sako,

t v ^ail» kad, ir man, kaipo tame 
mRl***’*^*^ irteidėntėt? buvusiai ir ganą

skaųdžiai nukentėjusiai, duo
tumėt vietos “Naujienose” 
apie tą p-nios Vitaitienės 
skandalą papasakoti. Atpasa
kosiu tik taip, kaip buvo. Iš
vadų nedarau — lai jas patys 
skaitytojaj pasidaro.

Buvo šitaip. \
Liepos 24 dienos ryte SLA 

ofise buvo p. Kamarauskas iš 
Edwardsville, Pa. ir su p*lc 
Jurgeliute kalbėjosi apie įvai
rius reikalus. Jis užėjo į re
daktoriaus ofisą su redakto
rių, p. Vitaičiu, pasikalbėti. 
Vienu tarpu Vitaitis p. Kama
rauską išsišaukė tiksliai išeiti 
į smuklę išsigerti. Aš -pastebė
jau, kad sų jais buvo ir ponia 
Vitaitienė, o jos duktė ir posū
nis sėdėjo ant SLA namo tre 
pūkų. Apie pirmą valandą po 
piet aš ėjau pietų ir- pastebė
jau, kad Vitaičiu vaikąi vis 
dar sėdėjo, ant trepukų. Su- 
grįždama po piet, apie 2 vajL, 
pastebėjau Vitaitį vaikščiojant 
prie vienos “špcakyzės”, kuri 
netoli SLA raštinės randasi. 
Jis išrodė labai sujaudintas ir 
nepaprastas.

Sugrįžus į ofisą, radau Ka
marauską ir Jurgeliutę kal
bantis. Ponas Kamarauskas 
vis rengėsi kokius tai reika
lus atlikti mieste, o Jurgeliute 

-—eiti pietų. Tuo pačiu tarpu 
sugrįžo ir Vitaitis, bet netru
kus jis vėl išėjo. Jiems besi
rengiant išeiti, į ofisą atėjo 
pohia Ramanauskienė atsi
sveikinti, nes ji išvažiuoja'į 
NorWood, Mass. Taipgi ji pa
sisakė norinti1 gauti persikėli
mo lakštą į Norwoodo kųopą^ 
Aš. su ja užėjau į viršutihę 
musų raštinės dalį ir išpild- 
žiati reikalingą persikėlimo 
blanką. Tai atlikusi, aš sugrį
žau,* į žemutinę ofisą' dalį ir 
pastebėjau prie mano dėskoš; 
besėdinčią p. Zosę Vitaifibnę, 
kuri j Jurgeliutę šaukė :< “I 
am Mrsi Vtiaitis; SLA mem\ 
ber* I came berte to* fili art ap- 
plioation. I Want a job! Wėll, 
comė on, ^vherę is the applb 
Caiion?!”

Pastebėjusi, kad čia kas 

nors ne thip, kaip reikia, aš i] 
nubėgau į viršutinę ofiso dalį’: 
pašaukti ponią Ramanauskie
nę. Neradusi jos tarną kamba
ryje, kur merginos dirba, nu
bėgau į JitrgclįUtės nrįvątįnf 
ofisą ir tuo pačiu laiku tele
fonas suskambino: Jufgelititė 
mane šaukė, sakydama: 
“Comc dovvnstairs and bring 
tini! woman,” kafi. reiškė, kad* 
Jurgeliute. prašė* kad aš atsi- 
Vesčiau ponią Ramanauskie
nę. Aš suskubau įėmyn ir tuo 
pačiu laiku sutikau p. Rama
nauskienę išeinant iš redak
torių kambario. Paprašiusi p. 
Ramanauskienę skubėti že
myn, aš paėmiau ją ųž ran
kos, ir mudvi 
Ruda įėjom į ofisą, ^pamatėm, 
kad p. Vitaitienė buvo abiem 
rankom įsikabinusi į Jurge
liutės plaukus. Jos tada buvo 
prie spaustuvės (Kirų ir spaus
tuvės durys jau buvo ištisai 
atidarytos. Jurgeliutė šaukėsi 
pagalbos. Pp.. Vasil ir Raš
čius, kurie tuo tarpu dirbo

įkoliojiipai vis dar tęsėsi ir ji 
retkarčiais Šiunjįįnpo savo vai
kus nuoiti pažiūrėti, aj?t yra $ jį 
Vitaitis redakcijos kąmbaty* 

’ 1
Kaip pjtfiįg oi

ėjome.

ir mes visi — Ramanauskienė, 
Vasil, Raščius ir aš stengėmės 
Jurgeliutę atimti iš Vitaiticnės 
nagų, (šiame
man rankas Vitaitienė apdras
kė). Tuo laiku Jurgeliute iš 
Vitaiticnės, mums begelbstintį 

susirėmime ir

pasako: “Comę on cjiildren, 
Business liotirs/Urė .oVėK Tf W j 
yrant ą. job, idttst ikr ąiįj 
business, so we’ll rętųrn. fe-, 
morrovv at 9.” Ji parašė Jtif-* 
geįiutei korčiukę ir *pirm išei
siant gerai' visus kambarius’ 
apžiurėjo viršuj# ir išeidama" 
taiįpgį pažvelgė į befemuutiį, 
Mątoma, ieškojo Jurgellutėęi 
Jai apleidus ofisą, aš Šick- 
tiek atsigavau ir pradėjau 
verkti’. Rudei Žmonės vęr^ą, 
kai jų nervų įtempimas praei* 
na>? juof laiku Jurgeliuįė mą- 
ne pašaukė' telefonu, kfeusd^a- 
mą, ar Vifeitieriė jau išėjo. AŠ 
pasakiau; kad' išėjo ir sakiau1, 
kad ji’ (Jurg*) ateitą į- ofi^; 
Siiaustuvės darbininkai, jjfe- 
biįvę tūlą laiką* ofise ir Jurge
li ųtei atėjus, visi diskusaVO- 
mę įvykį. Spaustuvės darbi
ninkams išėjus, įį ofisą atėjo’ 
pn. A. Ramtinauskas ii* Ą» Bv 
Strimaitis," nes*' jie jau buvo 
girdėję apie i# to
dėl atskubėjo pasifeiraUti;’ 
kaip čia atsitiko. Jie patarė 
kad Jurgeliutė Vitaitienę areš
tuotų. Jiems iš ofiso išėjus,

atlikti, 
tokio 
buvo 

ir ten
besikarš-

mantą. Ponia Vitaitienė tuo 
laiku pakartotinai rėke: “Aš 
Vitaitienė! Aš “Tėvynės” re
daktoriaus pati! Aš Vitaitie
nė!” Taip berėkdama ir bede- 
nionstruodaina, kad ji “Tėvy
nės” redaktoriaus pati, išsi- 
vaikė spaustuves^ darbininkus^ 
uždarė duris ir atsisėdus prie 
Jurgeliutės deskos, pakartoti
nai kalbėjo: “Aš iš čia nesi
judinsiu ir lauksiu, kol tą 
mergina čia sugrįš! Aš dar ne
pabaigiau! Aš ją dar sučiup
siu! Aš jai parodysiu! Aš su
kelsiu Susivienijime tokį 
skandalą, kokio dar nebuvo! 
Aš! Vitaitienė!” Sėdėdama 
prie Jurgeliutės deskos, susi- 
sodįnq| ir savo vaikus įr jiems 
pąreiškė: ^įbikit ^rainus, vai
kučiai! čia SLA raštinė! čia 
jūsų vieta — bukite, kaip na
mie!” Ir ištiesų, SLA raštine 
išrodė gerokai Vitaičiu šeimy
nos užbarikaduota!

Tuojau po įvykio p. Rama
nauskienė mums patarė pa
šaukti policmaną ir lai jis at
lieka tai, kas jam reikia to
kiuose atsitikimuose 
J urgeliutė, išsigandusi 
nepaprasto atsitikimo, 
nubėgusi į' beismantą 
verkė, yitaitienei 
čiuojant, į ofisą sugrįžo p. Ka-^ 
marauskas ir, nuėjęs žemyn, 
kur buvo Jurgeliute, ir suži
nojęs, kas atsitiko, įvykiu fe
bai stebėjęsi. Aš tuo tarpu 
taipgi buvau labai išsigandusį 
ir nežinojau, ką ir begalvoti. 
Jurgeliute paprašė Kamaraus
ko; kad jis p. Vitaitienę iš ofi
so kokiu budu išvestų. Jis, atė
jęs iš apačios į ofisą, bandė 
Vitaitienę iš ofiso išvesti, gra
žiuoju jai patardamas eiti na
mo. Ji\jo patarimo neklausė 
ir pradėjo vulgariškai kalbėti 
apie Jurgcįiutę ir >apie mane. 
Galiu sakyti, pasikeitimai tę
sęsi apie pusę vająndęs. P-nas 
Kamarauskas, negalėdamas il
giau tų yulgariškų žodžių pa-j 
kęsti, nusprendė ofisą apleisti 
ir išvažiuoti naino, ką ir pa
bare. . <

Ponia Vitaitienė pasiliko 
'4urgeli.u fės ofise ir vis keikė, 
kritikavo kiek tfe galėdama, 
stengėsi diskredituoti Jurge-, 
liūtę ir mane, ^odžįų, kbkiusį 
ji labai tankiai kartoįo, čiaį 
pakartoti negalių^ nes 'jieį 
spaudai netinka; 0, bei tai įiį 
buvo žodeHat! Aš tuo laikų 
visViena sėdėjau prie savų 
deskos fe dirbau^Bėti mažai ką 
galėjau1 nuveikti, nes ' buvau 
lai)a i susijaudinusi. J Vitailie- 
nės kalbų nieko atsakyti rie- 
banjižiau, nes aš bijojau, kadį 
ji manęs hetiž^ultąL Aš tik 
drebėjau ir kožną minutę lau
kiau^ kml ji; gali mane užptiL, 
•tli ' ' ' - ' ' ‘ ; ■ • ? ■ •' ' ' '

Spaustuvės darl>ininl|ap prU-j 
tteše, kad> Jurgeliulė jauj išbė-1 
go per beismantą. Vitaitienės

tą Pcnnšylvania valstijos In
surance f . Departamentui, ir 
prašė, kad aš tą raštą mašinė
le nurašyčiau. Ji nuėjo dirbti1 
į viršutinę ofiso dalį, o aš pa
silikau žemai.'. Taipgi* sužino
jęs apie incidentą į‘ ofisą’ atėjo 
ir SLA narys? p. .E Varnės. Jis 
teiravosi, kas čia atsitiko; o 
aš belaukdama Jurgeliutės at? 
einant, jam’ pasakojau.

Dar buvau nepabaigusi jam 
pasakoti, kaip pastebėjau pro 
langą, kad ateina Vitaitis ir 
Vitaitienė. Mąų , per nugarą 
perbėgo šiurpas. Aš sušukau: 
“Dieve mano, jj vėl čionai at? 
eina!” Aš pažy.fllgįąų link divf 
rų, kai tuo laiku išgirdau > du
ris atrakinant. I-)ufis atrakiiro 
Vitaitis ir tuojau į‘‘ ofisą įėjo 
Vitaitienė ir labai nustebusiu 
balsu paklausė:? “Where is the 
secretary?” Aš ' atšakiau, kad 
sekretorės čia rfėra. Tuomet j 
pąstębėjb*: ‘rAH!’riglit?* I knOw 
where she is !” Tuo laiku* pa
stebėjau, kad Vįitąitis turi pu
sėtinai ištinusią lupą. Aš su
drebėjai ir tiesiog1 nusigan
dau, many dailioj 'kad- turbūt 
jįedu namie ar kur kitur* mu
šėsi, ir gal Čia* atėjo tą muš 
pabaigti.

Ponai Vitąičiai gana skubia 
leidbsi1' aukštyn. Ąš ir vėl1'nu
sigandau ir paprušius,. kad1 ir 
Varnės Su mnnihr' kaVtii! eitų; 
taipgi leidausi į, viršų, Aš laii-t 
kiau Stovėdami ant Jrepųį 
kol Vitaitis savo raktu atraki
no duris. Atrakinus duris, abu 
Vitaičiai' tfešiąf jmetesi į „ftek-r 
retorės ofisą,-kuris yra visa 
kitame gale namo; negu re
daktoriaus ofisas.. A$ juos se
kiau ir pradėjau

"A

ė< s:

-----

MiJiUOsuo-

asilidpšUo-
tenudama-tjl. paįėjo^Varnes, s

„ _ .. ___T_ siis yVitUįtiėhes rankas-nup Jur-mergįo^' hip & JffuiViaio Var
tų p. W sako, pa-
pasako: “Com‘e\on children, stebėjo, kad Vitditienė jau

* Jtirgėliulci į 
klel Vitaitienės

burną atsuko į Sali , nuo Jur- 
gėfhifėš 'kaklo. tarpu Vi-’ 
taitienė Varniui į rapk^ įkan
do taip, kad ranka petį kiau

P

n<n 
nė nepaprašydamas, kad ji 
nuo Jurgelidfės atsitrauktų. 
Graibu Ju)t»gėliu<$ & Vitaitie- 
nės nagų psailiuosavo ir leido- 
■si žemyn* Varws ttio laiku 
lįik< vHaitįęn^ kad ji Jur- 
geliutes besivytų. Vitaitienė 
kovojo iŠ Varnio rankų pasi- 
liuosuoti. Pagaliaus, pasiliuo^ 
isav# ir IbiklbM Stepais žemyn 
paskui Jurgeliutę. Varnos

Aš maniau, kad1 Jurgeliute 
vėli į Vitaitienės rankas pa
kliuvo. libėgUS į ,apatinę ofiso 
dalį; aš tuojau ptioliau link 
spaustuvės įr Čfev iŠ užpaka- 
Ifev mhne užklupo Vitaitienė. 
Ji sugriebė manč? už kaklo, 
persimetė aut grindų ir rėkda
ma, “yoųl... yęu!..; youl...” tą
sę mane ųž plaukų/ dąųžę į 
pečius jojomis ir keliais, kol 
aš: gulėjau'artt grindų1. (Ir tik
rinti, kad ntio to Vifaitietiės 
“pačiupinėjimo0 per savaitę 
laiko negalėjau- pasukti kaklo 
ir keletą savaičių jaučiati 
skausmus, pečiuose ir krutinėk 
je), Kada immę Vitaitienė vpj- 
lipjo; ąnt grindų, girdėjau Vi- 
taitį šątikfent: “Nemušk tos 
mergaitę^, jį ųielfo nekalta'!” 
•Po to taipgi girdėjau Vitaitį' 
į Varnių sakant: “Tu negali, 
mano pačios mušti! Ji yra 
mano patį!” Varnės* jam atšau
kė : “Aš nieko nemušti, ,beb ko?- 
dęl neąufeĮĮiąį',, savo žino- 
nos, kurį šiįą* mergaitę' mul 
ša ?r Jei1 nori; eikime laukan ir 
ten mudu perslimsiva!” šiaip' 
taip man- pasisekė iš po’ Vitai* 
tienes išsisukti ir aš1 pabėgau 
į spausttivę. Čia Vitaitienė, 
mane smarkiai pasfumusi į 
spaustuvės stalą, kirto mlm į 
Veidį’. Aš pamačiau čiti' Vitai*' 
tį ir pradėjau prašyti:- “Ponas 
Vitaitį, išsivesk ją’ iŠ- čia”. Bet 
Vitaitis nieko nedarė. Paga* 
liati, išgirdau SLA naiho dže- 
nitoriaus Vair Cleef balsą, šis' 
žmogus Vitfatienę atitraukė 
nuo manęs-ir išvedė iš ofiso;

J^o tp’ abu1 Vitaičiai užlipo 
atigštyn ir suėjo į kambarįį 
kur merginos dienomis dirbai 
Ąš sumušta, su jaudinta ir su
nervinta pradėjau5 rupintfel 
tųr yra Jurgeliutė, ir norėjau 
kogreičiausįai čia važiuoti 
-nąmo. Bėt' atsiminiau, kad 
Jurgeliutės deskbję \ra daij 
specialis laiškas; turis ttięį 
piit šiandien išsiųstas; Aš' pa
prašiau Varnių; ir Van' Ciėefį 
Kad jie sų manife eitiį į virįųl 
Mes Visi1 nuėjome . į viršų fe 
atradome, kad difeys Tįrieitigd 
Užkabintos: Ąš prašiau 
čllj? kad mane įleistų į Viduj 
iries aš turiu' svarbų reikalu 
-—laišką paimti ir išsiųsti; Bet 
Vit'aitiehė1 pasakė atsitratiktiį 
ęįti į polięiją, o kitaip ji’<įUrt| 
heatidhrysianti'. Mes sugrįžo
me žemyn ir aš HtiVau veik 
histerjšita1. Ąš prašiau Varhįųį 
tad1 jis? ęit'įj' ie^įptf Jhrgėlįu* 
les. Jis ijėjb^ jP'. iJet^Ukus ’šiiĮ

Jurgeliute^ 
šaukti; norėdama ją perspėti 
nes žinojau,/ ka^fe; vėl kas nors 
gali atsitikti. įėję į4zJurgėlįutės 
privatišką kambai’ėlį, abu su
stojo veik prie pat jos nuga
ros. Pamačius, juos, Jurgeliutė 
labai nusigando; Ponia Vitai* 
tienė kaž ką tuojau suriko 
Vitaitis. ją sulaiką ir pasakę; 
kad jis nori ko tai Jurgeliutę 
klausti. Jurgeliutė, btidanų 
dar išsigandusi, dęlęi pfefees- 
ijio. su Vi tp i t »S-
piraSė, Uą<! V|fąfCĮs. saįvp 
jpą ištirpstu, . 'nes ji iąu gąpą 
dlįelj sįgu^ala f sukalė; pjr-. 
UtfaiĮ. ■Cja’l.yilajĮ|l0iia fAktW(W 
ttesipg, uŽsiaęg^tt. 
manę sušuko: , Get out; ge 
<^it, ypu.!.,.,. Ąn*. Vąw,9 ? get 
put!” Aš ytPįiliiekll-. khtl aSiii'ėh 
siu, nes aš čia dirbti ir turiiį 
daugiau teįsėš ČftT butUir^kac 
tį įaakyniį ji^ąR3g4li*išpffdįr- 
ti,; tdi1 yraį ;patl gali I išeiti, 
TuęmH ji‘ pilolĄ niaho inušti, 
be# karties j!ą su^i^e* l> __ 7.____
< Jurgeliutė) •; matydanfe' pVo-į įni&mv sygrafos iš VfešąW iį
gą> 'ifebėgŪ,A,šfeh%g^ pi*o ^urfe'riian pukakė,^ T

atpdkė;’ kad1 ji aų- 
gbįzti negali1 ir" Uati aš turiu 
įjki1 atsiimti' arba Varnįų arba 
jįoĮįcnįįtt^ jį parsivėstį nes ji 
Mena eiti Bijį: VyrhL su pulic-

kad*. Vįtaičirtf 
randasi ' kaiiiBary^
je ir Vitaitienė pasakojo, kad

išsiveržti iš savo ofidtfi lieti 
Vitaitienė ją pagriebė už kak-
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ji yra* redafctoriaur patf, čia'___
randasi jos vyras ir katf ji j tatandą vakaro veikiate? 
savo vyro ofisą atėjo kokius- ponas Stanys! Ką jus čia vel
tai ląi^s atsakyti. Po to jpo-r F--™-'- 
licmąnas su Varnium išėję 
parsiYesti Jurgeliutę. .

Tiek jau pergyvenusi, aš 
buvau*’ visiškai sujaudinta ir 
pradėjau* verkti1, nes visame 
šaVO gyvenime nieko pana
šaus nebuvau pergyvenusį.

Suskąmbino telefonas — p. 
A. Mikalauskas, SLA vice-pre- 
zidentas įr ofisą šaukė, nes jis 
girdėja kas atįftiife po piet, 
tai nori patikrinti, ar tame 
yra kiek tiesoj A# įam paša- ..
fc’iauį kad fai kas atitiko po iuoti traukinį. Ponia” Vitaitie- 
piet ir‘ kas dedasi dabar, tai 
pirmesnis atsitikimas yrą tik 
mažmožis; Jis tiesiog nusiste
bėjo fe pasaka, kad jis tuojau 
į ofisą atvyksiąs, Aš jąm pasa
lčiau, kad nms jau rengiamės 
važiuoti* namo ir tai padarysi* 
me taip greit, kaip tik Jurge
liutė sugrįši Tuo tarpu į ofisą 
sugrįžo Varnės; policmanas ir 
Jurgeliutė ir mes jau rėitgė- 

. ulės važiuoti namo; nes Jurge- 
i liūtė buvo labai sujaudinta ir 

blogai jautėsi. Aš paprašiau
i pOlicmano, kad Jis su manim 

užeitų į viršų ir paprašytų Vi- 
taičią atidaryti duris, nes ųž 
turiu paimti svarbius laiškus 
ir uždaryti seifą. Kiek laiko 
pasibeldus į duris, Vitaitis ati
darė ir' mus įleido į vidų. Aš 
greitai atlikau savo reikalus 
.ir, išbėgau į apačią* Aš Jurgc- 
liutei pasakiau, kad' SLA vįce- 

’prez'. A. Mikalauskas atvažiuo
ja, bet ji nenorėjo laukti. Pra
šėme, kad Varnės Mikalausko 
palauktą ant kampo'. ir; kad 
mes jų palauksime Pennsyl- 
vania stotyje. Stotyje susitiko
me Mikąlauską ir L Stanį, 
bfęoklynietį'. Pasakius kas at
siliko; jie prašė, kad mes grįž
tume atgal į ofisą, nes Mika
lauskas nori pasikalbėti su Vi
taičiu. Taip visi ir sugrįžome 
prie SLA naiUO' ir ant litimą 
laiptų radome sėdinčius VL 
taičią' vaikus
<dukterĮ ir Vitaičio sūnų. Mer
gaitė .man pasakė, kad jos 
•tėvai yra ant viršauk ir jam 
rengiasi važiuoti namo, ima 
traukinį 10:30.

Už kęlių* minučių nulipo abu 
Vitaičiai. Ponia Vitaitienė, paį- 
m ačiū s Mikalauską, pasakė: 
“O, ponas Mikalauskas, SLA 

, ..... ..

vice-preztdentas! Ką jus čia 10
’ Ir

ponas Stanys! Ką jus čia vei
kiate? Jus neateinate į San
daros susirinkimą, , kada aš 
Šaukiu, bet. jus čia atėjote šią
nakt šiandien' aš buvau čia 
afėjūsi' ieškoti darbo, bet se- 
krėtdfė pabėgo, tai gal tu, po
nas Mikalauske, man duosi 
darbą?” Ir daugiau sarkazmo 
ji iš savo lupų paleido... Po to 
ji dailini nusipauderiavo, pa
sižiurėjo į veidrodėlį, (ši sce
na nutiko lauke, prie SLA na
mo). Ponas Vitaitis ragino Vi
taitienę skubėti, peš gali pavė

Vitaitienės

nė, smagiai nusikvatojo ir pa
reiškė: “Kam taip skubėti? 
Jei pavėluosime Šitą traukinį, 
taį gausime kitą.” Pp. Varnos, 
Mikalauskas ir Stanys mudvi 
su Jurgeįįųte palydėjo į Penn- 
sylvania stotį, iŠ kur mes i- 
mame traukinį namon, ir ten 
išsiskirstėme.

Taip tai viskas atsitiko ir 
jik taip, o ne kitaip, nors laik
raščiuose visokių nesąmonių 
apie šį atšitikimą 'buvo prira
šyta. Net ir mane febai ne
gražiai perstatė: tūlas kores
pondentas, Vitaitienės žod
žiais; sakė, kad aš rėkiau: 
“Kili her, kili her!” ir tt. Rašė, 
buk Varnės Vitaitienę mušė. 
Aš nieko panašaus besakiau ir 
aš nemačiau, kad’ Varnės ją 
butij mušęs. Viską, ką1 jis da
rė, tai Stengėsi Jurgeliutę. ir 
mane rtuo Vitaitienės apginti. 
Ir aš pasakysiu; kad mudvi 
laimingos, kad- Šitas Vyras ofi
se Buvo, nes Dievas žino, kaip 
mes butiime buvusios sumuš
tos.
. Beje, dar pamojau pastebė
ti, kad kada Vitaičiai buvo 
užsidarę antrame augšte, tai— 
dženįtorius pasakoja—ten bu
vo tarp jųdviejų didelis riks
mas. Žmones, kurie gyvena 
gretimuose namuose, iškišę 
gatyhs pęr langus, žiurėjo ir 
stebėjosi, Jkąs čia darosi. Visi 
spėja, kad^Vitaičiai ten mušė
si.

Cili; paduotas pasakojimas 
yri foH’ kofes ištikiu įvykis 
bWV0‘, lies’ aš-tame inoidtntc 
Jiuvau ir pergyvenau nuo 
pradžios iki galo. - ' .

(PasirašoB
. M\ Draugeliutč.

: , .v , r ■ ■■. ■ .............■;« . - -
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vniri sleu
■u“E- žskž“
Kiras MotorSalesJnc.
3207-09 Sbr Hafeted Sft Tėt 4589
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DR. JMĮCHAEPS
M.L JffiRB 1W«
Naujus atidarytas skyrius

4745 S. Ashland Avė., 
čHiexG<r. • •• -

Tai yra Šešta sankrova
’ Mokslininkas išradėjas ii daktaras' sutinka- su viepus kitu, kaip yra 
. gaunama pagelba iš stiprių, žolių, šaknų, žievįų, lapų<uogų ir ų.

Refoniėtiduojaihal nuot J
I Skilvio pakrikimų, nerviškumo* kepenų1 pakrikimo;- nevirškinimų, ko^st^ 
P pacijos, kataro, reumatizmo, inkstų, vidurių* Ateikite ir gaukite dykai 
[ sam’pdį Dt."MtChąers Ali' Herb Tonitfo. Reumatizmo specialistas. Dakta- 
1 ro cgzamihaci ja< dykai; Attikite i; gaukite D Y Al' sampdj;

>wrt»»T

-7-—^ ,| N.t. 4, „ '. J. —"i" .... '** —

t v J-ii JD4 1 1 JOl 1 ,
| kad Amerikos lięttiviąF savo gimtąjį kraštą Lietuva.

’ . Savimeile savo Tėyyriei jie jau yra įrodę-atvejų atvejais ir 
r‘. diibiU’stengiasr phiaikyti su ja1 ryšius.
y Artinantis Naujiems rimtam s; Amerikos lietuviai turi- prbgos 

padaryti malonumą SAVO gindą^rt® Lietuvoje ir prisidėti prie Ere* 
tuVoš kulturitiiirio, ištašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savd' gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali' tik šehiausis* Lietuvoje laikraštis 

“Lietuvos Ūkininkas”
vieniųtšlis demokratiškos minties^’tikros šviesos ir mokslo- Skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šlandieh pralenkia visus kitus laikraščius.

“lafetŪVoš Urirililko” kaina visiems, metams tik 5 litai, TĄIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTO. ’

Tokia pinigų suma paskirti niekam rieBunkų, reikia- tik pasi- 
jęt3iųęHiiu< . . > ■ *

Kadangi 50 centų- l Lietuvą siųstia-nepatogti, tai susimeskite . 
keli pažįstami ir kartu1 visi; apdovanokite savo gimines.

' Už 50 centų Jus padarysite dideh dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti .gėrą, laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokąs

DA^prię^Nad^s metus ąįąskįU j Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50> centų- fe’ savo giminių adresus Lietuvoje, o jau- “IiietifVos ūki- 
ninkhp” mokės tinkamai' ištisus natris tarnauti* 

“LIETUVOS ŪKININKO” adreeaa: \ 
Lithuanla. Kaunas1 Gedimino gat. 8A Nr.

P. S. Kas norėtų* “Lietuvos, Ukfefeką” Ametškon išsirašyti, nai
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTU.
p- t ‘ ' ................... *

rfenfcimo.

J K?
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Žodis Chicagos Lie 
tuvių Draugijos 

nariams

bet 
Kal- 

sumeti- 
norais 
ne to- 
kad iš 
konst-

Draugai ir Draugės:
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Savitarpini Pašalpos ' vajus 
eina. Vajaus sėkmingumas 
priklausys nuo pačių Draugi
jos narių. Devyni šimtai 
draugijos narių gali gana daug 
nuveikti. Viktoras Hugo pa
sakęs, kad žmonėms netrūks
ta spėkų, bet trūksta valios. 
Musų Chicagos Liet. Dr-joje S. 
P. irgi spėkų netrūksta, trūks
ta tečiau kilnių norų labui or
ganizacijos. Kalbu tai ne apie 
visus Draugijos narius, 
apie didelį jų nuošimtį, 
bu ne įžeidiiho narių 
mais, bet vien gerais 
organizacijai. Kalbu 
dėl, kad kalbėti, bet 
mano kalbėjimo digtų
ruktyvis darbas organizacijo
je.

Tiesa, Chicagos Lietuvių 
Draugijoje Savitarpines Pa
šalpos yra tvėrimui tinkamų 
spėkų. Vajus reikalauja tų 
spėkų iš musų kuodaugiausia. 
Iš arti 900 narių į vajaus dar
bą įtraukta tik apie 25 nariai 
— stebėtinai mažas nuošimtis. 
Kodėl taip? Juk turėtų rūpėti 
visiems Draugijos nariams, 
kad vajaus laiku organizaci
jai pagelbėti kuodaugiausia. 
Darbas nesunkus. Reikia "vien 
kilnių norų, kad tiksliai pasi
darbuoti tai organizacijai, į 
kurią pirklausome, iš kurios 
ligai atėjus pašalpą yra gau
nama, mirčiai ištikus mirusio-

■ ji tinkamai palaidojami.

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą ,

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

Savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO,
LAZURKAVLMO.

Klauskite pas savo groseminką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmij bon- 
komis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

Devyni šimtai vyrų t ir mo 
terų, vienos organizacijos na 
rių ir veik visi viename mies
te gyvenantieji, gali atlikti 
milžinišką darbą savo organi
zacijai. Devyni šimtai narių 
gali į trumpą laiką savo orga
nizacijos narių, skaičių padvi
gubinti, gali turėti puikią nuo
savą svetainę, gali įrengti di
delį knygyną — skaityklą, ga
li įtaisyti įvairius sporto sky
rius, gali lietuvių kulturinį 
darbą Chicagos mieste pasta
tyti tinkamoj aukštumoj. Reiš
kia, be ligos pašalpų ir po
mirtinių, mes galime ir kitas 
būtinas sritis kultūrinio darbo 
aprėpti. Taip, viskas yra ga
lima, reikia tik pasišventimo 
darbui. Bet pirm negu pra
dėsime apie kitus dalykėlius 
rimtai kalbėti, mes turime šia
me vajuje padauginti savo 
narių skaičių bent keliolika 
šimtų, šitas musų yra pirmas 
ir svarbiausias darbas — dar
bas, nuo kurio neprivalo atsi
sakyti geras Draugijos narys.

Aukščiau minėjau, kad iš 
arti 900 narių darbuojasi šia
me konteste ne daugiau, kaip 
25-ki. Tai stebėtinai mažan 
Tokia nelemta narių apatija 
daro nemalonumo visai Drau
gijos valdybai, ne mažiau ir 
vajaus vedėjui. Kodėl kiti 
Draugijos nariai negalėtų pa
sekti gražų pavyzdį drg. Ado
mo Markūno, kuris įrašė apie 
30 naujų narių Draugijon, ar
ba Norbento Smalelio, kuris 
įrašė apie 20 naujų narių? 
Tiesa, tiek daug trumpu laiku 
įrašyti naujų, narių kaip kad 
Markūnas ir Smalelis įrašė, ne 
visi gali. Čia perdidelis dar
bas. Bet kiekvienas Draugi
jos narys tikrai gali gauti vie
ną du nariu Draugijai.

Dar yra kitas didelis būrys 
gerų darbuotojų šiame vajuje, 
kurie įrašė po kelioliką naujų 
narių: Q. Mittskienė, S. Bend- 
žienė, ŠI. Dargužis, T. žemgu- 
lis, V. Briedis, K. Batulis, K. 
Lukas, P. Galskis, O. šver- 
mickienė, A. Valskis, J. Degu
tis, E. Buneckienė, V. Kiniau- 
skas, A. Buivydiene, J. Didž- 
gavis, P. Martinaitis, J. Nau
sėda, F. Prusis, J. Kraiičunas 
ir keletas kitų. Kodėl kiti 
Draugijos nariai negalėtų pa
sekti puikų pavyzdį bent šitų 
darbuotojų? Kodėl negalėtų 
jie taip pat pasidarbuoti, kaip 
ir pirmieji? Iki vajaus užbai
gos dar laiko pusėtinai daug 
— virš dviejų mėnesių?

Kai kurie nariai bėdoj a,
buk negalima esą gauti naujų 
narių; bedarbe ir kitos prieža
stis trukdančios darbą. Bet 
sakyti, kad visai neįmanu 
gauti naujų narių, gali tiktai 
tas, kuris pats netiki savo spė
komis. Žodį “negalima” rei
kia mesti lauk iš muąų dienos 
žodyno. Negali tiktai tas, ku
ris nenori; negali tiktai tas, 
kuris nebando; negali tas^ ku
ris savyje jaučia didelį valios 
silpnumą, 
kiekvienas 
nors vieną 
gijai gauti

Draugai,
darbo vaisių, laukiam to ma
žo pasišventimo iš jūsų, kad 
netingėtumet vieną kitą savo 
draugą, savo giminę, savo pa
žįstamą pakalbinti rašytis į 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
Savitarpinės IPašalpos. Draugai 
ir drauges, jus patys žinote, 
juihs to aiškinti nereikia, kad

t* '

[Acme-P. 0 A. Photo]

Illinois valstijos parodos namai, kurie nesenai tapo atidaryti.

Chicagos Lietuvių Draugija S. 
P. yra vienintele organizacija 
Chicagoje ,kurl rūpinasi tiii- 
kaihai savo nariais ligoje, rū
pinasi tinkamai savo narius 
mirus palaidoti, taipgi rūpina
si savo narių kulturinimu. Be- 
to, Cjiicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos deda pa
stangas, kad įtraukti kuodau
giausia lietuvių jaunimo į sa
vo eiles/ idant tuo budu užtik
rinti Draugijos ilgą gyvavimą, 
idėnt Draugijos ateitis butų 
šviesi — gerbūvis žydėtų vi
siems šios organizacijos na
riams. \-

Draugai ir drauges — Chica
gos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos nariai, 
Draugijos valdyba pasitiki, 
kad imsite tuoj už darbo įra
šymui Draugijon naujų narių 
pasitiki, kad į sekamą Drau
gijos susirinkimą, kuris bus 
antradienį, rugsejo-sept. 8f d., 
Masonic Temple /svetainėj, 
1547 N. Leavitt St., kiekvienas 
iš jūsų atnešite nors po vieną 
naują aplikaciją. Lauksime.

Chicagos Liet. Dr-jos S. P. 
Pirmininkas.

kad nemokančius muštis lei
džia platformėn.

Po trumpos pertraukos buvo 
ristynės, kur Bančevičius su
lošė didžiausią rolę.

Oras'' buvo labai gražus, dar
žas irgi smagus, tai piiblika 
linksminosi visaip, kaip kas 
mokėję. Vieni prie baro, kiti 
prie automobilių, visuose kam
puose, girdėjosi dainos, vienur 
sutartinai, kitur ir ožių balsais. 
Abelnai žmonių nuotaika buvo 
gera, biznis geras, o daugiaus 
ko gali ir norėti. Neapsieita ir 
be mažų nesusipratimų tarpe 
jaunuolių, šokių svetainėj. Ke
letas akis apsidaužė ir sulaužė 
platformą prie šokių svetaines.

Peštynės lietuvių parengi
muose buvo išnykusios. Bet 
dabar jau kelintam piknike, at
sikartoja. Veikėjai turėtų tuo 
susirūpinti ir padaryti galą 
joms. —-Buvęs.

smogdama j galvą550 lity 
mediniu javų grustuvu. Tą pat 
dieną, sutemus, Janulio lavonas 
jo žmonos Antaninos ir sunaus 
Zigmo 
įmestas 
dvaro i]ir

ir sunaus 
nugabentas ir 

į upe tarp Zubiškių 
Rusių kaimo.

buvo

Žiaurus papročiai

Margučio piknikas
Praeitą nedčldienį įvyko Mar- 

gučio-Vanagaičio piknikas “The 
Oaks” darže, žmonių suvažiavo 
apie 2000 — ^al su virš. Mato
mai, 'dau'&diš* ‘atvažiavo pama
tyti garsiųjų New Yorko muš
tynių. Mat, žmonės sensacijas 
myli, o Vanagaitis moka pasi
naudoti proga.

Programas susidėjo iš kumš
tynių, dainų ir ristynių. Pra
nešus publikai, kad prasidės 
programa, žmones apgulė plat
formą, j bet turėjo 
laukti, l<ol susirinko 
•fotografai susitaisė 
ratus.

gana ilgai 
artistai ir
savo apa-

■ ., ,,x

PASIRENDIJOJA
Gražus, moderniškas 3 kam
barių apartmentas, modemi
ški patogumai, garu šildo
mas, janitoriaus patarnavi
mas. Pigi renda.

Aišku kaip diena: 
Draugijos narys 

naują narį Drau
gai*.
mes laukiam jūsų

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Dtstance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Ret. Tel. Yarde 3408

PASIRENDUOJA. Vieta dėl 
Storo, 25 pėdų pločio, gra
žus parodos langiai. Tinka bi- 
le kokiapi bizniui. Randasi 
pačioj širdy Brighton Park 
šopinimo distrikto. Garu šil
domas, pigi renda,

4190 Archer Aveniiė
.Tel. Lafayette 0010

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšią ir pianų muveriai vietoje ir 

toli* patarnavimas geras ir pigus* 
817 West 34th St

Tel. Boulevard' 9336

'įSTAR

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam* mainom ir rtnduojam 
namus ,

3335 S. Halsted St 
T«L Y»rd» M 94

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
t»—-teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 85th St 
Tel* Bonlevard 9121

LOUISt 
FAZer

Kumštynės tęsėsi ąpie pusę 
valandos, paskui Vanagaitis iš
mėto atspausdintus lapelius su 
dainomis. Jam dainuojant su 
Ališausku prašė, kad ir publL 
ka kartu dainuotų. Kadangi 
dainelės lengvos ir beveik vi
siems žinomos, tai gana gerai 
išėjo; iš skaitlingos minios su
sidarė didelis choras Vanagai
čiui vadovaujant.

Po to perstatė kalbėti sve
čius iš Lietuvos. Pirmas buvo 
p. Bružag, kuris papasakojo, 
kad Lietuvoje, labai gerai, nė
ra bedarbių, nėra fabrikų, ne-, 
trūksta pinigų; nėra daug var
guolių, nėra nė milionierių. 
Antras kalbėjo p. Gricius. Abu
du užėmė apie 5 minutes laiko.

VPublika nerimauja, su ne
kantrumu laukia New Yorko 
muštynių. Vanagaitis aiškina, 
kad tuojau atves su muzika Z. 
ir P. Bet nepoilgo pasirodo 
platformėj du vyrai. V'ienas 
ilga marga šlėbe, antras — 
baltais trumpais marškiniais. 
Ir tuoj aus juodu pradėjo muš
tis, ant žemės voliotis, atsike^ 
lia ir vėl puola. Ant galo vie
nas nusivelka savo ilgą dlresę, 
kitam nuplėšia.’ Vanagaitis rė
kia, kad jau moterys pavirto į 
vyrus, ir taip pastrapaliojus 
apie 5 minutes laiko Vanagas 
paskelbia, kad Chicaga laimė
jo ir įteikė mažytį puoduką j Krivonii| km., lavonas. Teismo

Rugpiučio mėn. 4 d. Petro- 
šiunų plytnyčios darbininkas 
Stasys Mackevičius tyčia pylė 
darbininkui Juozui Kiselevičiui 
į veidą- negesintomis kalkėmis 
ir išdegino jam akis. Nukentė
jęs patalpiritas miesto ligoni
nėn. *

Pasikorė du piliečiai
Kaune Vytauto ąžuolyne ant 

ąžuolo šakų pasikorė fotogra
fijų agentas V. Gugys, o šią
nakt Slabadoje Rabinu gatvė
je pasikorė pilietis Prafimavi- 
Čius*

Abiejų savižudysčių priežas
tis policija tiria.

Jus Galite Turėti 
Veiklius Organus

Nuga-Tone priduoda nauja stiprumą ir 
teB^pniemB, nusldcvčjuidoniH organams ir 

iia jiems tinkamai dirbti. Jis iftvalo 
kūną nuo ligų perų ir po to. kai jys im
site j| kelias dienas jus pradėsite jaustis 
geriau, skausmai ir diegliai skilvyje, vidu- 
ruose, raumenyse ir sąnariuose iAnyks, jūsų 
inkstai pasidarys stipresni. justi organai 
veiklesni ir jus pasijusite kaip naujas žmo
gus. Nuga-Tone yra nardavintijamus aptie- 
kininkų. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jo. 
papraAyktie J| užsakyti dėl jus iA savo ur
mininko.

LIETUVOS ŽINIOS

p a DCJTKrirrroc (r AKbliN 1 Eo
NAUJIENOSE

Nužudė vyrą
Vaikai padėjo lavoną paslėpti

Liepos mėn. 17 d. ties žąsliy 
valsč. Tartokų km. Neryje ras
tas Kazio Janulio, apie 50 mie
tų amžiaus, gyv. žąslių valsč-

medicinos sekcijos apžiūrėjimu 
nustatyta, kad Kazys Janulis 
buvo užmuštas, ir įmestas Ne
rijęs upėn. Paaiškėjo, kad Kazį’ 
Janulį nužudė jo žmona Anta
nina Janulienė, laike ginčo dėl 

girdėję, tai dar labiaus pyko, Janulio pamestų pinigų apįe

•kaip doyarią. Tuom ir užsibai
gė lošimas,' Skirstydamosi, pub
lika pikninosi, kad ne tą ma
čiusi, kas buvo laikraščiuose 
garsinta. O kurie apie Zosę su 
Pet. nebuvo niekados pirmiaus

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, • Savaitraštis

The American Guardian
f Y

V • .. . , •

. ’ Kovingas Dafbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis.
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kaųu penkiems ar daugiau.

Pavyzdinei1 numeriai mielai prisiunčiami. X

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 77/ > į OKįLAHOMA CITY, OKLA.
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MARGUTIS f
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeiną kas mfinesj nuo

16 iki 32 puslapių didunio. ■ '
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, ka% neskaitp Margučio. ,. 

Kaina* metams $1.50 (8 mėnesius $1.00),
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th Si.', ■ Chicago, BĮ. i
Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS. ,

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetu, 8 chorui dainos ir du trio’ telpa Vie-• 
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų i 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainose

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos“.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.
- - ■ -  i ' 1 _ J- k 11 ' j . . ... *> « ■; ' " ■ ’ ■ ■ * r _*d
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m Orėsiu Dezaininimas 
4® Madų Daile

Kostiumų Braižymas,
Mpr teikiame ekspertų inntruk- 

\ ,WE rijau Aiuosę kursuoae. Dienomis 
jEKk ar vakarai®, žema kaina. Ale 

amatai yra patraukiantys ir 
’~Wų^kirerai apmokami, liudykite dėl 

knygntAs apie kursų, kuriuo 
^^jųs įdomaujate.

--£\ Madingų Skrybėlių 
JĄ? Mokykla
■1 *’ * Mokina kaip dezaiuinti ir pa- 

■■ Mf įdaryti naujausias skrybėlės 
._x \ kaip pip’-iai sau, taip ir bizniui, 
j ' Rąžykite 'dėl knygutės.
' MAHTEK COLLKC1E

100 N. STATE KAN. 2718

Vancose Gyslos
IŠGYDOMOS HE

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokčjimų
Visai naujas Europcjiškas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas 
—- tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
n Bėdino Urtiverdteto, Vokieti jot 

190 NORTH STATE ST.
Kambarys 834—8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Pėtnyčiomis uždaryta.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, šalti. Ranku. 
Kojų, tirpimą. Du»uB, GaJroa skau
dėjimą, ir teip visokius skaudejimu* 
(tik ne ronas).
Tukatanžiai žmonių yra Halgyde c 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostia yra. tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bok 352 
Hartford* Conn.

PASKOLOS
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
\ MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGACE banker

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III.

. L.................................................   '

Daktaras r “) WISSIG,
Kapitonas HHr Pasauliniame Kare

Specialistas „iš Seno Era jaus
GYDO VISASJLIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo* plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinų krau
jo, odos,' ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos' skausmus* skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia į ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., TeL Cravford 5573

? Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 J

1514.16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 
; CHICAGO,ILL.
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FARMŲ TARYBA GAVO LEKCIJA

Jeigu tąutiApžvalga

VISKAS TEKA

.visą puslapi ar puslą-

cenzpr.

ta nešya.-

PaW)Kinimai

S1OS

KAINA TIK 25 GENTAI

gerini;

dabargos turi

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSEA. ‘ Viršininkams “W 

būt tudjaus suma-

fondo, iš tau- 
ndo, i| pinto

•ąv.,, Voldemaras vaįdč 
ių .sufanatizuoti žmo-

.—Kas yra melas 
SLA

politiniai kriziai, kurie šiandie siaučia pašau-

‘Vilnius, grąžįatąs Lietuvai, šiand

nukąsta. r Bet da£-

to, ko nori .Vatikanas, kuriam 
nę$wariw kąe Valde, bite tik 
vtfldo jo sveikatai, jo naudai, 
kaip, > 
Ir ku

ga, tai tautininkų valdžia pritaria jo pareiškimams.
Na, t ai-mato te, kaip tautininkai “gina” Lietuvos 

nepriklausomybę nuo lenkų. *
Prieš ketverius su vršum metus jie ginklu nuvertė 

teisėtą Lietuvos valdžią, sakydami, kad esanti pavoju
je lietuvių tdutos gyvybė. O tuo tarpu jie patys siūlo 
visą Lietuvą parduoti Pilsudskitii!

dėl, prieš dėsiant čią tuos strai? 
psnius, tariuosi, bus ne pro ša? 
lį tarti vieną* kitą žodį apie 
dabar veikiančią Lietuvoje oeų? 
žarą ir cenzorius.

šią šalį į karą “pa- 
paskui dalyvaudamas 
bei steigdamas Tautų

patarti “pekruVi-
bolševikų terorui so-

R<)
darbininkų ir vai-.

šiandie Lietuvoje kuo;, 
kuo uoiiaus|ąi>

dėl >jų ir 
- kruvinasis Rųąi- 
šiandien Lietuvę j ė 

valdan^pr

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago,

iemonėmis, — 
os laisve, —- įr 

Itaip matai jąs subyrėta ir 
^ui

$7.00
8.50

jų klapčiukams yra labai kok
tu, kad dauguma jų armijos 
pasiliko senamjam Šusivipnijj? 
me. jie bando juos ąpkiųįtyti, 
kad Susivienijime vėl įkiltų

no ir getai .sųprąto manę pp- 
Jitiriię nusįštatytpo kryptį, tįe 
kalbėjo atyiraj. Kalbėjo labai 
atvirai įp ^araįnkfii, Sti kuriais 
tako *$įh- plačiai išsikalbėti 
šiandieninės valdžios opiausiais 
klausimais. Karininkams, žino- 
•iųa# bijotis nėra ko, nes jie

NE TIK VILNIŲ, BET VISĄ LIETUVĄ
♦ ŽADA LENKAMS

W ,tąįp taip užsie- j
jąyj, ?F takta -Mta w$iąpy 9* 

P diktatai
•M? tcą^rąk kad
w <*wką kalyti apta 
vsaldąąflįąją 'Pariją, jos 
patams, Jas <vąWnta> sistemą, 

dr ^Pasėkas, žodžių, jos 
jpolfoiką, ^Pabrauktas sakinys 
cenzoriaus iškąstas]

•Ir $tai 'kodai Lietuvoje žmo
nės ne 4Jk-drovisi,bot ttesięg 
.bijosi atakni itf drąsiai kalbėti 
apie šiahdterimę -.valdžią, jos 
valdymo budus ir -pasėkas, Ąš 
tiktai '• Vąrg° Arėjau, iki ką 
•nors dš įmonių, taip‘ sakant, 
•iŠkvbšjųu,' tarsi, traukte iš-

Lietuvos laikraščiai rašo, kad Paryžiuje išėjo fran- 
cuzų kalba knyga, pavadinta “La resurrection d’un 
peuple” (Vienos tautos prisikėlimas). Jos autorius .esąs 
lietuves karo atstovas Francijai, pulkipiųkąs Sko- 
yupskis..

Pulk. Skorupskis “pagarsėjo”, kaipo viekas svąr< 
biąųsiųjų gruodžio Jt7 d. perversmo ^4idvyrį^^, * * v

štai kokių įdoipįtf ištraukų iš 'tos knygos paduoda 
laikraščiai. Autorius, įjirdi, pasisekąs' už Vilniaus grj^

oka 
a'

aš esu tikras/jo širdį pasidaliję pusiau,"
Lietuvos perversmininkų vadas čia aiškiai siūlo 

Lenkijai vzisą Lietuvą už Vilnių. Reikšmingiausia yra 
tai, kad šitaip kalba oficialįs Lietuvos valdžios atstovas

, Kalbėdamas apie Pilaydski, kario įsakymu gen. 
Želigovskis anąmet išplėšė Lietuvai Vilnių, pulk. $ko- 
rupskis savo knygoje š$lwi£ '

“Lenkija šiuo mefe turi žmogų, kurio vardas 
pasiliks istorijoj, su^as, galimas daiktas, su di
džiausia Lenkijos garbe, — tai maršalas Pilsuds
kis. Tegu jis grąžintų- Vilnių Lietuvai, ir tuo jis 
padarys didžiausią nuopelną abiem tėvynėm, ku
rios, aš esu tikras,' jo širdį pasidaliję^ pusiau,"

(Tęsinys)

Cenzūrą ir cenzoriai
Politikos tema parašytus du 

mąnę kietame g**
na rūsčiai išgenėjo, tam, savo 
piktais dantimis iškandžiojo 
Kaupo cenzorius. Ir tai buvo, 
kaip patys matysite, visai rim? 
to, šalto, «deką neužgaunančio.

“AUŠROS^ KNYGYNAS 1 
3653 M Halsted Street 

TeL Yards <754
Manuiette Paris 
TUBUCIO APTIEKĄ 

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

B. R. PiĘTKIEVVICZ 
2608 W. 47th St.

TsL Lafayette 1088

Roseland jr Pųllman
WAITCHES B.'.OS. CORP.

.pąyyko igmjhįS SLArJie.W 
atpiki nųf> ,§£,A. fl,ė«kp|į 

^ianėią ipąrjįą, p .tįo tarpų 
jiems pąsįsškė iš senojo Susi. 
.$epįiin)p sayjąyt .j išąvo oi>įfp: 
tpįipęiją tik apję ^kstamj 
ąiU(. kurių* ^ųgUiųft -jiąėję ipss 
■kMųmatus w tik ^er ' nea^ 
ttižiųrėjimą, 
t Per SLĄi • yi 
'^ųs kptaįĮni^Š 
rąšas gaudayo daugiau^ kaip 4 

tūkstančius balsų. Vadinas},
koki tryss JcętviHad^II^i; konį^ 
ništų simbatJzijatoHų .ąįšisakę 
eiti paskui ‘Bimbą ir Mizarą,“ ir 

tiems “generolams” bei

y LtatavOta, betgi, tata stiprių 
politinių ^aiHujų, kurios &e 
Rortimų jėgų; -be koalicijos vą- 
ijiota kraštą yąldyti, rodos, nė
ra. Čįft. valdžios .vairą tegali są- 
vo rankose ištaikyti arba 
partijos jungtinėmis savo -jė
gomis (kaipr pav., liaudininkąi 
su sodialdemok-rataisę-krikščio- 
oys demokratai, rodos, ir ne-r 
valdė tik -vieni) arba tam t i k- 
ty žrųotaų grupė diktatūros >kę- 
iiaįs (kaip, pa v., šiandie vaido 

[Pabraukiau žo
džiu^, kutinęs cenzorius iškąn- 
jį>l. T^u$iiiflkai, tięša, tfrą op- 
>iji?ųotV tari tąutinjnkų pat> 
tyą, bet jų partiją toli grąžų

■ X kad be dtkta- 
UT98 gia^tų faąfr 
ėj pabraukiau žo-

“Viskas teka” (panta rei)? anot to senovės graikų 
jfilozofo. Viskas keičiasi. Keičiasi net ir tradicinė Jung
tinių Valstijų politika užsieniuose ir namie.

Prezidento Hooverio iniciatyva, ši šalis atmetė sa- 
yo senąją politiką nesikišimo į Europos reikalus ir ėmė 
kooperuoti su Europos valdžiomis įvairiuose svarbiuose 
dalykuose^ Neseniai Hooveris pravedė karo skolų mo
ratoriumą vieniems metams, o dabar Amerikos admi
nistracija rengiasi tarptautinei nusiginklavimo konfe
rencijai, kuri įvyks ateinantį vasario mėnesį.

Vidaus politikoje Amerikos valdžia buvo priversta, 
ignoruojant privatinės iniciatyvos ir individualizmo 
principus, imtis farmerių rėmimo valstybės pinigais.

Bet šitos atmainos yra ne naujiena. Užsienių poli
tikoje Amerikos izoliacijai sudavė didžiausią smūgį na- 
bašninkas Wilsonas, įtraukdamas 
šaulio demokratijai gelbėti”, ir 
Versalės taikos konferencijoje 
Sąjungą. Viduje Amerika paniekino savo tradicinę po
litiką nesikišti į privatinį biznį, kuomet ji priėmė pror 
hibicijos įstatymą ir pradėjo kontroliuoti svaigiųjų gė
rimų pardavinėjimą. i

Atsisakymas nuo individualizmo principo tečiaus 
buvo ir protekciniai muitai, kuriais šios šalies pramo
nė yra apsaugojama nuo svetimų šalių kompeticijos. 
iTo principo nėra ir imigracijos įstatymuose, kuriais 
stengiamasi sulaikyti darbininkų įvažiavimą iš kitų ša
lių, kad ateiviai nepaveržtų darbo šios šalies darbinin-' 
kams.

Taigi yra ne visai teisinga, kuomet valstybės de
partamento užsienių reikalų skyriaus viršininkas, S. 
K. IJornbeck, tvirtina, kad j naujas vėžes Amerikos 
.vairą pasukusi dabartinė valdžia. Prezidento Hooverio 
takai jau buvo praminti pirmesnių administracijų. 
Hooveriui tiktai tenka daryti vieną, kitą griežtesnį 
žinksnį dėlto, kad prie to verčia ekonominiai, finansi
niai

TeL Pultam ($50
,Kai jums reikės pa

duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.
,1/ipni HT'li.'l        '<"< "l111 '■?'    ?!

Reikalaukite “NAU
JIENAS” 
po, kur paMuodami lai
kraščiai. Pardavėjas ląi- 
krašiių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dalei-

i. . 11' i 1111 .*

DAB NORSTŲ PĄ 
TRIUKšMUOTI

priežastis ir. laidas naujos lg»d<ųdietųyių*>WiijoS, 
t i, nors ųebudąma dinastine, kaip 1386 ^ųtęik? 
tų nemažesnę garantiją amžinai dviejų tuntu gli
čiai neramioj ir drumstoj Ęnrnpoj/1 ?
Jeigu Lenkija bus taip “gera” • sugrąžinti Lietuvai 

(Vilnių, tai “baltasis Lenkijos aras galės su didesne gar* 
be ir iškilnumu ramiai skrajoti padangėje.”

>vos ’ gau- 
ąiną 10c.

AMERIKOS 
PILIETIS

Putina ir labai pagcl- 
binga knygelė tiems, ku- 
j»Įt -tapti Šios šalies 
pilfcžiais.
,4tpi« Jios šalie*
apie jos vitšiniqkų rin
kimas ir visk) kas reika- 

• Jinga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 

/ - lietuvių ir augiu kalbo
mis su raly ta.

NAUJIENOS
1.739 So. Halsted St 

! tHlfeAėO/ILL,
Siųskite mpneįr orderi arba krasos 

ženklelius.

Komunistai vėl organizuoja 
opozicines grupes Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje, nors jų 
lyderiai iš tos organizacijos 
yra pasitraukę ir įkūrę savo 
partinį susivienijimą. Lenincų 
spauda skelbia "opozicijos” 
platformą, kurios dalis skam-- 
ba taip:

“Koks yra pagrindas Dar-, 
bininkų Opozicijos veikimui? 
Už .ką Darbininkų Opozicija 
turi kovoti Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje? ,

“Darbininkų Opozicija ko
vos už sekamus dalykus:

“1. Kad iš SLA. vadovy
bės būt ‘išvyti fašistai ir so- 
cialfašistai, kaipo darbinin? 
kų neprieteliai.

“2. Kad SLA. organas ‘Tė
vynė’ butų tuojaus apvalyta 
nuo fašistinio purvo ir pa
versta į djarbinir^ų klasės 
įrankį gynimui jos reikalų.

“8. SLA., kaipo iš darbi
ninkų daugumoje susidedanti 
organizacija,’ apart teikimo 
pašalpos savo nariams, turi 
dar rūpintis gynimu abelnų 
darbin. klasės reikalų, kaip 
tai, remti kovą už sociale 
apdraudą nuo bedarbės, Ii? 
gos, senatvės, sužąidįmo ir 

lopyt kapi- 
juk tai “kontr- 

darbas, ar 
bimbtainkai ? ?— 
už gynimą atei- 

persekięjimų ir de- 
už organiząvimą 

darbininkų

opozicijos taip kąip nebėrąj 
Kaip neatietjška, kaip ne 

sportiška!
Ach, jus molio herojai, hero 

jąi. įeikite prieš sąvo oponen 
tas iygipmis 
žędžip ir spai 
'C.;.',,,.:.;.... 
pavirsite tik dulkėmis 
išnęši(<i..v

Politiką
poįitĮkos klausimais Žmonas 

,č|a aęjį^fca taijp ątyįrai bęį ^rą- 
$aL Amępkoj, Tep 4vį 
8iingpąiqą pąrtįjoą Rąspgb-

opą ir Pėmokratų — taip 
yra įsigyvenu, įstoję, krašto 
yajdyme įsytfįpppę, kad/jos 
mąžą tąpąįso žmonių kalbų, ne- 
pąąitaftHįitapo bei 
kri^pąliąi jy wta?$L P gąH 

smukti jas 
ir .fcjęk. tik ir!

senatvės, 
(vadinasi 

talizmą 
revoliucionierių 
ne, pęnai 
^N.” Red.) 
vių nuo 
portavimų 
neorganizuotų 
(prieš organizuotus! —• A‘N.W 
Red.) j industrines unijas, 
turi remti darbininkų strei
kus prieš algų kapojimus ją* 
■t. t.

“4. SLA. turi atmesti kru
vinąją Lietuvos fašistų Val
džią (ir 
narų 
vietų Ęųsijoje 
ir remti 
stiečių judėjimą pį pasilįuo- 
savimą iš po fašistine^ prįę- 
spąųdos.

‘15. Mes stojame^ ikad SLA. 
pąrtams bedarbiams,, ir se
niems darbininkams, kurie 
jokiu budu nepajėgia užsi
mokėti duokles, butų apmo
kama iš centro fondų, kaip 
tai, iš išlaid 
tiškų ęeųtų .
kurie susidarymą pąpąijį^nus 
frylinėjtaios Kuonėj; W 

apskŲtidSia SLA.;
■fįįi- JMp^yaJo;,gin
tis tetaps, M

ppyesti vjsą akvj) 
Jr ižd^l —
reikalipgų kelipmy -fe siiį 
iiii'.'išlįydaą, 
tų ir t, t.,}Jr:.
gų viršininkama (taigų 
pdiįm^ tai Ui . ^rtosias

„Dar aiškią^ j Pastatyti
pfieš Smėliuką, suriji §ąykiui 
rankąs, iy M Smėlingas Įiugar

gu ‘pėiįalėt^jri
jUHli i J

Taip išeina fiziniai kalbant, ri kunigai, o kunigai juk nori

Federalė farmų taryba jau įsitikino, kad kviečių ir 
medvilnės supirkinėjimu ji negali apsaugoti žemdirbių 
nuo kainų puolimo. Tarybos vice-pirmininkas Gari 
ĮVVilliams todėl užvakar paskelbė, kad tolesnis tų pro
duktų supirkinėjimas esąs sustabdytas ant visados.

Seniai buvo aišku, kad farmų taryba turės tokį 
nutarimą padaryti, nes, iš tiesų, ji visai bereikalingai 
Jeido valdžios pinigus, bandydama išimti iš rinkos kvie* 
ęių ir medvilnės perviršį. Supirkinėjimas stimuliavo 
gamybą, kuomet reikėjo ją siaurinti. - Padėtis kviečių 
jr medvilnės rinkoje šiandie yra blogesnė, negu kad 
buvo prieš pradedant farmų tarybai veikįi.

Farmerių gelbėjimo akcija, kaštavusi valdžiai ke
lis šimtus milionų dolerių, tuo budu, pasibaigė fiašeo. 
KąQi dabar pradės? Gruodžio mėnesį, kai susirinks 
kongresas, kils didelė kova tarpe įvairių grupių, no
rinčių farmeriams prisigerinti.

kė man Mą valdžią, pasirodė, 
kjad. jta nepatankin-ti tiktai vie
nų dalyku: kam valdžia perse
kioja kųpig&ius. O žmonės, ku
rie jokių principų neturi, šita 
valdžia patenkinti, — esą, “tu
rime gerą, tvarką”.

‘Kiek tako man patirti iš 
ągkštų valdininkų ir iš paties 
vmitanta Smetanos, (Pabrauk
ti tadžiai cenzoriaus iškąsti.] 
taj atrado, kad tautininku val
džia griežtai nusistačiusi prieš 
partijas. Nurodoma ir priežas
tys, būtent, kada partijos Lie
tuvą valdžiusios, tai ne tiktai 
valdyme sistema buvusi netiks
li, bet ir bolševikų pavojus gre- 
sęs. Dėl to čia ginčytis man 
neišpuola. Kaipo amerikietis pa
sakysiu tjk ti®k
ninku partija jaustųsi pakakti
nai stipri nukonkupipti Jdtas 
partijas, tai tokiomis priemo
nėmis, ; kokjppus ji dabar ko
voju sų kUoipls pprjijomis, nie
kados nesinaudotų. [Išbrauk
tas , sakinys cenzoliaus iškąs
tas.]

(Bus daugiau)

1 '» 1 ^ii1*1" m štatai* ' 

Rdlo Dl A.

žintos iki to laipsnio, kad 
jos butų maždaug lygios su 
vidutine darbininkų alga (o 

- jie dabar gauna apie, du sy
kiu daugiau
Dauguma SLA. viršininkų 
gauna tokiąs algąs, už ku
rias nesutiktų dirbti nė pa
prastas darbininkas, —.‘W.” 
Red.) , ’ ,

‘‘7. $LĄ. darbininką! grie^j 
kiaušiai smerkia bjaurius ir 

_ provokatariškus viršininku 
žygius prieš Lietuvių Darbia 
ninku Susivienijimą, yįsųs: 
melagipgus skundus valdžiai 
įr tt. (Niekąs neatjjko tiek 
daug biątfrip ir proyokatorišr 
k,ų žygių prieš SLA,, kąįp^ 
komunistai- Todėl darbinin* 
kai juos smerkia ir į komu
nistų susivienijimą nesideda-

Red.) 1 ‘

“8. Mes reikalaujame, kad 
butų patraukti atsakomybėn 
tjegužis, Jųrgeliutė ir kijti 
fašistai, kurie išeikvojo ke
letą desėtkų tūkstančių SDĄ- 
narių pinigų netikusioms pa
skoloms, neprisilaikydami jo? 
kių priimtų taisyklių, bęt 
skolindami SLA1.'-pinigus sa
vo draugams lipgavingiems- 
biznieriams. Mefe reikalauja-: 
me, kad jie apmokėtų Susi
vienijimui visus vtųos nuo-* 
stalius. Taip pat reikalauja
me, kad šitie fašistai Ge
gužis, Jurgeliutė, Gugi$ įr* 
kiti Pild. Tarybos nariai, sų-’ 
grąžintų SLĄ. 'iždan vįsųs 
tuos tūkstančius dolerių, ku
riuos jie Išleido ryšyje su 
skaldymu SLA. iy puolimu 
ant Lietuvių Darbininkų JSįi- 
sivienįjimo.” • * '
Ąišku, kad tą “platformą” 

rašė ne SLĄ. nariai, kadąn$ 
SLA. pąriąį juk negalėtų rei
kalauti sugrąžinimo pinigų, ku
rie, v buvo išleisti apsigynimui 
nuo organizacijos skaldymo, Įr 
Šitą faktą patvirtina “platf.py- 
mos’^ autorių slėpimas ąavp 
vardų nuo publikos.

1 ' ■
Toliaus, matyt, kad tuos ko- 

mųm^ta posmns rą^.kolts 
pramokęs komunistiškai keik
ūno t bnrberys ar kitas tam
suolis, nes sveikų proto žmųguą 
iiębųta, #v^<|žiųb parąšeą, 
kad My. Gugis es(įs “fašistas’?.

Tą žioplą raštą *. pagamįnp 
Pįttsbprgho apielinkės ibimbi- 
ninkų štabai, kuris su SLĄ. 
seniai nieko bendro neturi. Į

Bet bimbininkų susitupinį- 
mas Susivienijimo Lietuvių A- 
merikbje nariais liudija, kad

lelĮnga/gar bin*'1 
‘JUsibg. heroį yiįtoje

darnieji straipsniai; kai ją me? 
bnrą, taį sųprąskita, cen
zoriaus i^ką^ta, ^iisk darbo; 
Kiek npsmą&mų, ,0 Mo-' 
gįaųaįa, kad dažnai eenzerm^ 
suvėluoja. Laikraštis turi išeiti 
pirmą valandą; .0 gana dažnai 
ir antrą ir trečią dar negauųą* 
ma jo iŠ Cenzoriaus. O pankui; 
turime skubėti cenzoriaus sųff 
darkytus raštus pertvarkyti 
arba ir visai perrašyti; tuščias 
laikraštyje vietas turime nau-, fcftįp itifc 
jais raitais užpildyti. <

Skundėsi vieno dienraščio re
daktorius, rodydamas cenzo# 
riaus išknistus, išriaustus, išr 
braukytus bei išdarkytus 
raščta egzempliorius. J

Skaudu; Jup labiau, kad esu* 
dirbęs spąudos .darbą ir gerąi 
žinau, -ką reiškia iš naujo per
laužyti 
pins. Be to, juk reikia cenzo-J 
riaus sudarkytą štraipsnį dįapiK 
dyti bei sutvarkyti.. Bet visą 
blogiausia, ketd ^edamiesienįš 
skirtą vietą ‘reikia visokiais 
raštais užkišti. >

•Keisčiausia, kad net atskiri 
žodžiai, rodos, visai nekalti, iš- 
brauktų 
pabaiga 
kiaušiai tai išbrauktas ištišąš 
paragrafas arba net įr; keli. .

Tokias /beprotiškas 
riaus operacijas pastebėjai! pą 
darytai totalių.

Taip. Cenzūra 
riarisia ir negarbingiausia pr|ęr? 
monė kovoti savo Idealinį opo-’ 
Pentą 
plačiausiai. ir 
praktikuojama I

Pamanykita. IPriemonė 
kuria viąai uždaroma oponento 
burna, suparalyžiuojama Jo' 
rankos, kad jis nebegalėtų jųė 
žodžiu, nė raštu reikšti sąvo 
mintis, pažiūras bei idėjas!

• Cenzūra rs—z- žmogaus dyasįąi 
sukaustyti grandiniai, kuriuos 

btifesiog .dievino, — 
• prasmego 1 
jos caras, 
yra mėgiamiausias 
sios partijos gįpMląs sąvų opo
nentus kovoti.

Ach; kokios kruvinos, kokįos 
baisios praeities ginklas!

« -BrprrrrrlH
O vis dėlto yra Lietuvoje 

Amoniui kurie nei gėdisi n^t

sakinių pradžia ąrį ftek .pąjŠgi

t? vaWit !fV«J
kwiw>fl cenzorius iškan-

ĮĮžsIsakymo kaina:
Chicagoje —' paltu:

Alatams $8.00
Pusei meta -------------------— 4.00
Trims menesiams _____  2.00
Dviem mėnesiams ---------------- 1.50
Vienam mėnesiui ------- -. . .75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ....... 8c
Savaitei r-, r r............................ 18c
Mėnesiui —75c

Suvienytose Valstijose, ne CMcagoj, 
paštu: 

Metams 
Pusei metų ___
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ...« 
Vienam mėnesiui M...

* I
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ............— —......... 88.00
Pusei metų ________ —___  4.00
Trims mėnesiams _______ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PATOGUMUI 
.'!N!>MP »' IX - 

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SUKA

MOSE VIETOSE

v , ųįgjrta bei užtaria. Bet, reikįa 
ąąąta ttesą sakyti, jog daugumk ne- 

pasitankinę. Liaudininkai su 
vai*: ^ci^ldemokrata-is daugiausįa 1 

? M; .mep^itenkinę iš esmės, iš prin-J 
cipo, o krikščionys — iš pra|c- 
tikoį. Liaudininkai su socialdę- 
moki-ątais yra giliai įsąmoninti 
^o^tikos bei ekonomijos klap- 
difAiĮ. Jiems principai pirmoje 

1. Gi krikščionys, yp^tč 
,katalikų minia, nbri to, ko no-

NAUJIENOS
The Liihuanian Daily News 

FuNished Daily Except Sunday by 
The Lathuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

gdltor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year Outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.
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MAUJAS numeris. Atė
ję Kujtnra No. ^—7. Gali- 
jna g»utj Nąųjiemose. Kai
na 45 centai.
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Graboriai

Phone Boulevard 8483

Lietuvos Akušeres

Užsidarė bankas

ASALLE

AKIMS

098

Ofiso v;

Ofiso

Namiežįstami

ėlė kainą gazolinui Telefonas Republic 0083

T<L Republic

Teks duoti valgyti vai
kams mokyklose veltui

aukščiau 
vasaros 
buvusi

Liepė ištrinti užrašą 
“Hooverio Viešbutis”

Pradėsią rinkti aukas 
/ ateinančią savaitę

1327 So; 49th

Telefonas 

Cicero 3724

šiukšlių išvežiotojai 
baigsią streiką

Ofiso* valandos: rtuo 2-4, ‘nuo 
Nedčldianiais pagal sutartį

C. A. Donnell, vyriausias oro 
pranašautojas federaliam biure 
Chicagoj, sako, kad šiemet bu
vusi antra šilčiausia vasara Chi
cagoj per pastaruosius 60 me-

kasos 
sudžia W 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirm.] 
ntkadicnį, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
etuvių Auditorijoj, 3 133 S. Halstcd St.

Standard Oil Co. of Indiana 
paskelbs, kad ji pakėlusį kai
ną trečios rųšies gazolinui* Da
bar “Ęlue” gazolinu kaina bu
sianti 12’/2 centų galionui.

Sprogo bomba ofise 
Halsted gatvėj

Phone Canal 2118 
alandos: 6—8 vakare

ir vaikų pagal naujausius 
......... i f lėk t r oi

Vakar užsidarė dar vienas 
bankas, kuris buvo alit Wesit- 
ern avenue prie *63 gatvės. Ro
dosi, kad jis vadinosi Marųuctte 
Park State Bank. Teko girdė
ti, kad tos bankas jau ilgoką lai
ką jautęs sunkenybių.

Kam pat Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas, . X-Ray, etc.

Mokyklų pėrdėtiniai nužiūri; 
kad ateinanti sezoną teks duoti 
be užmekesnio valgyti daugiau, 
kaip 2,500 vaikų amžiuj nuo 5 
ki 12 rretų. Maitinti tuos vai' 
kus teks mokyklų tarybai. Vai
kučių tėvai neturi darbo. l

Sprogo bomba real estate ofi
se adresu 5529 So. Halsted St. 
Bombos trenksmas išbarstė kai 
kurių kaimynų krautuvių lan
gus. Rakandai ofise sujaukti. 
Nuostolių padaryta’ apie $1,500.

Ateinančią savaitę pradėsią va
ryti vaju fondams, iš kurių bus 
šelpiami bedarbiai. Tokį prane
šimą padarė Charles S. Dewey, 
pirmininkas skyriaus aukoms 
rinkti iš profesijų žmonių ir iš 
pramonės įstaigų.

Jau prasidėjo darbas 
paštui statyti

SIUSKtT.RER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Setedomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

CHICAGOS 
ŽINIOS

Džiurė kaltina tris ban 
ko viršininkus

Ant senojo kriminalio teis
mo trobėsio durų kas ten buvo 
užrašęs “Hoover Hotel”. Meras 
Cermakas įsakė tą užrašą iš
trinti. Meras, be to, pareiškė, 
kad tą užrašą jis skaito įžeidi
mu prezidentui ir neištikimu
mu šąliai. Chicaga, girdi, yra 
pasiryžusi maitinti alkanuą ir 
duoti nrieglaudos 'neturintiems 
pastogės, kurie užsilaiko tvar 
kiai. O tiems, kurie nepaiso 
tvarkos, yra pastatyta nuova 
dos ir kalėjimas.

Kaip šiandie bus laikoma mi
tingas miesto darbininkų, kurie 
išvežioja šiukšles iš miesto gat
vių ir alėjų. Miesto valdinin
kai išraiškia viltį, kad mitin
gas nutarsiąs brigti Streiką.

ADVOKATAI
11 South La.SaU
— T«r ®

■Ray ir kitokiu 
41 

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų L 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

ffpde Park 6755 ar Randolph 6800

To prašo Lietuvosžmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Ntto 9 iki 12 vai. Utenos ir 
nuo 6 iki 9 valandos' vakare

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milutaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 R. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
optometrisT

Praktikuoja virš 20 m.
4’649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.“MaKū* Tel. ąoulevard 6487

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

4442 South"Western Aveniu

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:

Rootn 1934 
Valandos nuo 9 
3241 S. žfaZstL_

Valandos — 
Olis—Utarn.. K 
Vasalls—-PanM S

Civilės tarnybos komisija' ra
do, joge: Dr. Gottfried Koehler, 
buvęs sveikatos komisionierio 
padėjėjas, nepaisęs šhvo tarny
bos pareigų, ir pašalino jį iŠ 
vietos. Tuo užsibaigė ilgoka 
kova tarp sveikatos komisionie
rio Dr. Bundeseno ir Dr. Koeh- 
lerio.

William ir Čhėster, antf- 
i, o Lietuvoj 

. Narė Šv, Agotos Drau- 
Kunas pašarvotas, randasi

Bcn. M.
33rd St
ną mėnesį pirmame penktadieny, Cbi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S 
Halstcd St., 7:30 vali vakare.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
ramu L

b I '

(Nąryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 6 9th Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

BUTKUS 
Uiidertaking Co.

• Wm. A. Pakorny
Koplyčia dykai 

710 West, 18th Street
Tel. Canal 3'161

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St 

kampas Halsted S t. 
Valandos nuo 10—4,> nuo 6 iki 8 

Nedėliomis ’ nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometęistui 
Akių Specialistas, Virš 15 metų 

patyrimas
; Akiniai nuo $3
Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards «78O

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avi., 2 laboį 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

. Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 Utį 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Neda, nuo 10 iki 12 v. dienų 

Pbone Midway 2680

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIŲBO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rūta, T1'41, So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St<» nUL rašt. Stan. 
KuneviČia, >220 S. Union Avė., fin. 
rašt. Beliks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. rašt. p. Petraitis, 3228 
S. Union Avė., kasierius Juoz. Račių- 
dar, 3133 S. Halstcd St., apiekunai 

B. Yenkauskas ir E. Blumas. 
Dulevičia.

dentistas .
2569 West 63rd Street 

kampas Rockwcll St.
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak.

Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimą

A. MONTVID, M. D.
West Toųrn State Bank Bldg. 

2400 W. Madison SL
Vai. į 1 iki 3 p© pietų. 6 iki 8 valu

Tel. We*t 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Antra šilčiausia vasara 
per 60 metų

S, M. SKCDAS 
i lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai'

' " 718
Tel. Roosevelt 7532

ONA LAURYNAVIČIENĖ 
po tėvais Šimkąitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 31 dieną, 8:00 valan
dą vakare 1931 m., sulaukus pu
sės’ amžiaus, gimus Užvenčiu mie
ste'* ir parapijoj, Šiaulių apškr. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. Pa*- 
liko dideliame nuĮiudųhe dukterį 
Zofiją, žentą\ Augustą Barčus, du 
suhu 
kę Aldoną ir gimines, 
2 seseris. I" 
gijos. C . .
4632 So'. Fftrmitage Avė.-/

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 4 dieną, 8:00 vai. ryte jš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus geęiulin- 
gos pamaldos už vHionėš sielą,' o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines. ,

I.ouis Pogany, 16 metų, ir jo 
draugas Robert Micheles, 'taip
jau 16 metų, užtiko Pogany tė
vų namuose (3531 Oleandęr 
avenue) revolverį ir šautuvą.

Micheles pasiėmė šautuvą, o 
Pogany revolverį.' Manydami, 
kad ginklai yra tušti, jie tai
kydami vienas į kitą šovė. Pa
sirodė, kad šautuvas buvo pri- 
lioduotas. Pogany tapo pa
šautas nilvan. Jis mirė.

Chicago, III. Cicero, ,111.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Coūrt
Tel. Roosevelt 2515-2516 Telef. Cicero 5927

Aktualis statybos darbas 
naujam1 Chicagos paštui prasi 
dėjo pirmadienį, kai Washingt6- 
no vyrausybė paskyrė kon
traktą John ‘Griffitts & Son 
kompanijai ir kai ši firma už- 
sistatė bondsą $7,000,000.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rast., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkui 

, 5959 S. Carpenter St., 
Butkus, iždininkas, 840 W. 

Susirinkimai atsibuna kož-

Rez. 6600 South Artesian AvanuĄ 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~ 

1821 So. Halsted Street 
CHICĄGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ-- SPECIALISTAS 

Sugryzo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teįsingųr akinius. ' Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.*
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

S. D. LACHAVICH
Lietuvis graborius
Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Roosevelt 2515 ar» 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS l

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS

A. L. Davi<0iiis, M.
4910 Šo. Michigan Avenue 

. T’1* Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandą:. vakare

i apart Iventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
- is susnos -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me-i 
rus kaipo ^atyrąs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. . i

pydo staigias ir chroniškas ligas vy<^ 
rų, motei 
metodus 
prietaisus.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ -No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PU pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockwell St.. hut. rašt. Joe Da- 
Bulskį, 2046 W. 22 St., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulicnė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia, ligonių ko
mitetai — A. Čėsna ir O. Davė, 
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Čėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

DR. C. MICHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

priskirsiu jusli ūkime, 
nožluHnt kaip butų kom- 
Pakuotas darbas, Mano eis- 
tema yra pasekmd 20 mo- 
tu studijų ir tyrimo, Tiktai ««flnnvu»- UkslihuM instrumentai yra 

yartęjami. Mano akįniai sųgrųžina regėjimą ir paftajiua Įtempimą.
SPECIALU DOME VAIK 

, IR .AKINIAMS,
Akinių ir Egzalhinacijos Kaina Nuo $5.

žvairos akys atitaisomos. Žema kaina, be 
opcraejdos, lengvi išriiokčjimai, n<5ru tmgai- 
Sihioz ,

■ Stiklai dtipHkuojami ir rėmai sutaisomi 
tą pačią dienąi
DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S, Ashland Avė, 2-ras Ąugštas 

.(VALANDOS:4 10 v. ryto iki' 8':30 vai. vak.

SVARBI ŽINUTE
M M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas-

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr,
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutartį
Tel. Boulevard 7820 •

Namąį:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

1900 So. tialtted St. 
4193 Archer Avė.

Valandos: 2-—4
Phone^ Lafayette____ .

Naktinis telefonas (atovehiU 1595 
-..............." - .. .................... .... - 1 1 **"

Visų šilčiausia vasara per tuos 
60 metų buvusi 1921 metais, 
kai temperatūra’ vidutiniai šie 
kusi 4.2 laipsnių aukščiau nor
malės šilumos. 1921 metais vi
dutinė vasaros temperatūra bu
vusi 74.7 laipsnių.

šių metų vasarą temperatū
ra buvusi 3.3 laipsnių 
normalės. Vidutinė 
temperatūra šiemet 
73.8 laipsnių.

[Acme-P. B A. Photo]

Hisashi Jijimura, turtingas 
japonų pirklys, kuris misteriš
kai žuvo nuo laivo “Belgen- 
land”.

žaidė šautuvu, vienas 
negyvas '

Grali d džiurė įtarė (indaiti- 
no) tris užsidariusio Lak< 
View State Banko viršininkus 
Įtartieji yra: Daniel Reeves 
buvęs kasierius; Edward Mc 
Cabe, buvęs prezidentas, ii 
William ITattstadt, buvęs vice
prezidentas.

Musų patarnavimas lai* 
dętuvėse ir kokiame rei
kale visuomet roti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad nątnrime il- 
laldų -užlaikymai sky- 

. H* '

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B M1DWIFE

6109 .South
Albany Av.

Phone- 
Hemlock 9252

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rašt. Pcter Kiltis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė, kasierius A. 
Zalatorius,’■ 827 W. ;33rd St., kontr. 
rasto Jonas -.Synaitisj 6918 So. 
Maplewood Avė.
Susirihkiinus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadieųį, 12 vai. dienos, 
Chicafeos Lietuvių Auditorijos svct.‘

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

rtKfcįh 0332 
i 5 vaL vak. 
Victorg 0562 

7 iki 9 vakaro 
r. ir .Subatoe vak. 

ir vak.
....

John Kuchinskas
Lietuvis AdvolnditUs ■ 

2221 West 22rtd> St 
Arti Lertitt Sti 

Telefonai Canal 2533 
Valandos 9 

Seredoj ir Pi

Telefonas Bonlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th Sl Chicago, III.

Rez. Te!. Boulevard 5913

DR. BERTA®
756 W. 35th St

(Cob of 35 th 8 Halsted-^tš) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

. Nedėldieniais pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Anemtg 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Telefonas Yardą 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bnlzumuntoja^
Moderniška.Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems roika- 
latns^ K|lrią prieinamai 

3319 Auburn Aveittie
CHICAGO. ILL.

Rez. Phone Grovebill 1321
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steete
DENTISTAS

4180 Archer Avė.’, šalę Midland Bąnk
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki’ 5'

P. M., 6 iki 8 P; M. •

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS /Valdyba 1931 m.: P. Kile- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas, vicc-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.;» S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38tlą PI,: J. 
Yusbkcvičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avc.; Z. 
Grigonis, kontrolės rasti, 4427 So. 
Franci&o Avė.: J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 33rd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas, J. Racevičc, S. 
Rumčikas—knygų revizoriai; J. šku- 
das, J. Yushkevičius—Liet. Audito
rijos Astovai; J. Vitas. Dr-jq Susiv. 
Atstovas: J. Yushkevičius — teisėjas: 
P. Paulauskas — teisėjo raštininkas. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie* 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną.

A. A. SI AKIS
Advokatai 

77

Valandos: 9 rytb' iki 4 p*’

Vakatab: Utarn., Ketv., Ir Subator
i — 6 iki 9 va).
,4145 Archet TfL Lafayet^ 7337

Namų Tel. Hyde Park 3W
11   m įūi"—fi'.į.'" ' *¥"■

JOHN B; BORDEN
.LIETUVIS ADVOKATAS I

■■ “ ■ ■ top*7.

nes giminės, draugai;' ir 
elat* nuoširdžiai kviečia * 
vauti laidotuvėse ir sutrikti jai 
paskutinį patarnavimą^ ir atsisvęi- 
kįnįįlH.

Nuliūdę liekame.
Duktė, Žentas, Sunai, 
Anūkė ir Giminės.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie , gra*- 

bų išdirbystėi.
4 OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai . 
PRANEŠIMAS

DR. MARGER IS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6:3Q iki 8:30 vakaro .
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Trečiadienis, rūgs. 2, 1931
. .» ~ . ............................................ .. -Į ' Į ,

K. GIJGIS
ADVOKATAS

* MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rooen 1113 

t Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pich| 

Gyvenimo vieta
3323 Soutlf Hahted; įStregl

Tek Boulevard 1310 . , 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL Idetvirut 

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P, Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

aĮandosJ 10 ryto iki 8' vakaro, 
dence Phone Hemlock 7691
irt, -'.Ip. įtiįyi, *1. . t. nu

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 Šo. Ashland Avė.

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas s i'

4605-07 South Hemitage Avenue 
VisL Telefonais yARDą 1 ?41 • . ^42 t

Vakarais 2154’ W.
T^bone R; 

ryta.

JOSEPS J, (SUSU
Lietuvis Advokatai >

4631 Sa. Atblatid (

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00
(X. *1 Dvi Koplyčios Dykai 

šermenų 
Padarome affidavitus reika-

B le Insurance ir visus Notary 
Public reikalus

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1
Setedomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TeL Droxel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisus Į 3102 So. Halsted St.» Cticagd 
arti 3 Įsi Street

Valandos: 1-—3 po pietų, 7—8 vali, 
Nedėliomis ir štvnmd. 10—12 diepų.

, ll<»f . ............ ......... 1 "'"Y
Ilgai Užsitesusios Ligos
Širdie., Plaučių, f * ’ ' .............................
mal sekminių ry

Morii— _

DR. ALJEX ^TmARMOR
Gydytojas, Chirurgas; OsteopatM 

*4Q7-9 North KMHe ‘ 
TeL Ii

Valandos: 0 ryto

Lietuviai Gydytojai 
**n^M**MMfw*f*A*w***ww***-**^<-**«-^«V*-*^v*-Y*M*|rt>' 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą
Dr. B. G. LAMBRAKIS

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viennos Universiteto 

Suite 1447-49 Pitufield Bldg. 
55 E. Washington St.

IGN. J. Z0LP
Pigiausias -Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 46th St.

Boulevard 5203

Boulevard 8413

nuo 9 iki Į1 valandai rytd 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. X J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR , CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suitę 3
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4< 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 815 1
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Tarp Chicago* 
Lietuvių

-.... " y™' . . ■ ■ .....................
čią koją perlaužė. Ir vėl Eu- 
deikia ambulansas nuvežė j| į 
ligoninę

Kolei kas atrodo, kad ligonis 
greitu laiku pasveiks.

. J. A. Zymont.

Iš 18 apylinkės Lietuvių Valanda
Apvogė lietuvių namą

Prie Ganalport avenue 
Rubble stncet gyvena1 lietuvių 
pp. Merzinskių šeimyna.

Praėjusį šeštadienį atvažiavo 
čia automobilis su keturiais vy
rais. Vyrai pranešė p-niai 
Merzinskienei, kad jos vyras 
sužeistas dirbtuvėj ir nugaben
tas ligoninėn.

Moteris išsigando. Du atva
žiavusių vyrų pasisiūlė nuvežti 
ją ir jos vaiką pas sužeistąjį. 
Kitu du pasilik/ prie Merzins
kių namo.

Vyrai nuvežė moterį ir vaiką, 
rodosi, i šv. kryžiaus ligoninę. 
Prie ligoninės, jie sustojo ir 
pasakė, kad palauksią.

Moteris įėjo vidun. Pasifddė 
tečiau, kad Merzinskio čia nė- 
ra. Patelefonuota dirbtuvei, ku- 

’ rioj jis dirba. Merzinskis at 
siliepė, kad jis esąs sveikas.

Kada moteris sugrįžo namo, 
tai pamatė, jogei “geradariai” 
pilnai spėjo apsidirbti ir išneš
ti iš namo viską, kas jiems 
rodė verta pasiimt?.—Rep.

at-

Gera naujiena

Nors Budriko korporacijos 
duodami radio programai visa' 
dos būna geri, tačiau pereito 
sekmadienio iš stoties WCFL 
ypatingai pasižymėjo gražumu 
ir įvairumu. Teko išgirsti mė
giamus artistus dainininkus, 
būtent Juozą Olšauską su kank
lėmis, Stasį Rimkų—* barti toną 
ir p-lę Ja d vigą Gricaitę—sopra 
no. Jų visų dainos žavėtinai 
gražiai skambėjo. Olšausko 
kanklės visiems primena lietu 
vių sena muziką, o jo švelnus 
ir aiškus balsas taip ir sminga 
į žmogaus širdį, jausmus.

Visiems daininipkams pianu 
akomponavo senas ir patyręs 
muzikas p. Sauris, o p-nia Vait
kus šauniai sugriežė armoni
ka keletą smagių muzikos ga
balėlių. Bendrai, visas progra
mas buvo tikrai geras ir ren
gėjui radio programų, p. Bud
nikui, tik galima už tai palin
kėti, kad visi radio klausytojai 
nuoširdžiai remtų Budriko krau
tuvę. Reikia dar pasakyti, kad 
ir ketvergo vakarais nuo 7 iki 
8 vai. iš stoties WHFC taipgi 
būna gražus ir įdomus dainų ir 
muzikos programai.

—Pupų Dėdė.

cme-P. 8 A.- Photo]

Francois Poncet, kuris šio
mis dienomis tapo paskirtas 
Franci jos ambasadorium Vokie
tijai.

NAŲJIEKOS, Chfcągo, III,
įiesąs <■. užtikrJnĮas * ir jh galį/

išmokė j imaip liepė dar laukti. 
Nauji ir seni nariai negalėsią 
pąšąlpOs gauti kdlei metai ne
sukaks nuo pastovaus čarterio 
gavimo. »

Be to, buvo nusiskundimų, 
kad tarp Jaskevičiutęs ir 
Mizaros buvo’ kilusių nesu
sipratimų. Matyti, ir raudo 
nųjų tarpe ne viskas ramu dėl 
tų nelabųjų dolerių. —V. S.

- ... - ,-- - ■ *

Atsakymas Dalykus 
Žinančiam

Kuomet buvę nariai nerimau
jate, tai galite patys savė apsi- 
šaukti Įgaliotais ir padaryti ką 
n6rs, jei niekas nepatemys. O aš 
nė vienam nekenkiau ir ne
keiksiu

Buvęs Džianitorių Kliubo 
pirm. S. Rakauskas.

Draugo piknikas

Išvažiavimas. Rengia 'Lietuvių Mo
terų Draugija Apšvieta ir Lietuvių Dūk’ 
terų Draugija nedėlioj, rugsėjo (Septem- 
>er) 6 d., 1931, pradžia 12 vai. ryto, 

KuČinskio Darže, prieš Tautiškas ka
rines. Visas pelnas skyriamas dėl O?k 
-oręst įnamių. Bus muzika, šokiai, 

x Visus kviečia Rengėjos.

S. L. A. 36,kuopa laikys susirinkimą 
rugsėjo 2 d., 8 Vai. vakare. Chicagos 
rietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 

St. Prašau visų narių besilankyti, ran
das svarbių reikalų aptarti ir užsimo- 
titi užsilikusias mokestis. /

Rašt. J. Balchunas.

Tridienis, rūgs. 2, 1931

CLASSIFIED ADS
Automobiles

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

Patyrau, kad pora savaičių 
atgal’ inspektoriai-exąminers iš 
Clearing House Association in
spektavo Universal State Ban
ką per kelias dienas ir viską 
rado gerame padėjime. Jie pri
pažino Universal State Banką 
kaipo atsakantį ir gerame sto
vyje valstijos (State’o) ir Clea- 
ring House banką.

Todėl gi, musų lietuviai tu
rėtų neabejoti su darymu biz
nio, «t. v. su pasidėjimu pinigų 
arba pirkimu morgičių iš Uni
versal State Banko, kuris, ma
tomai, yra teisingai bedamas, 
stiprus ir saugus.—P.

Patys tėvai kalti

Town of Lake
Rugpiučio 31 d., apie 8:45 va

landą ryto, Frank NečaYek, 
5228 So. Honore Street, ketu
riolikos metų bernaitis važiuo
damas motocikliu įvažiavo Į 
automobilį prie 54 ir Lincoln 
gatvių. Vaiko , abi kojos tapo 
sulaužytos. - • t
_ Policijos ambuląnšas buvo pa
šauktas vaikui į ligoninę nu
vežti. Tuo pačiu laiku kas ten 
pašaukė ir pp. Eudeikių ambu- 
lansą. Pp. Eudeikių ambulan
sas pribuvo greičiau, negu po
licijos, ir nuvežė sužeistąjį į 
Englewood ligoninę. *

-—J. A. Zymont.

Patys tėvai yra kalti, jei 
leidžia savo vaikus į tokias va
karuškas, kuriose susirenka 
abejotinos rųšies gaivalai, ap
siginklavusieji peiliais, britvo- 
mis ir buožėmis ir «tik laukia 
progos kam galvą perskelti.

štai geras pavyzdys. Nese
niai Cottage Grove gatvėj, 
Burnsidėj, buvo vakaruška, ku
rią rengė koks ten komunistų 
kliubas.

Susirinko vakarušlęon visokio 
plauko žmonių. Na, 'tori besie- 
don atsilankė ir keletas lietu
vaičių taip amžiuj tarp 16 ir 
17 metų, kurios irgi džimį šoko.

Iš ftų šokių kilo muštynės. O 
deliai to ir tėvams yra nesma
gu. Ir jeigu tėvai supranta, 
kaip reikia vaikus auklėti, tai 
neleistų savo vaikus į tokias 
vietas. Bet-.bėda, kad yra tė
vų, turinčių dideles, bet visai 
tuščias galvas.—Vietinis.

Išliejoraudonas
ašaras

Visas šio išvažiavimo pelnas 
skiriamas yrą Oak Forest prie
glaudoj esantiems lietuviams 
seneliams, Bus duoti jiems pie
tus su programų. Kokią die
ną tie pietus bus surengti, pra
nešime vėliau laikrašty.

Oak Forest prieglaudoj lie
tuvių randasi apie 90 ar dau
giau. Kiek teko sužinoti, tai 
jie labai laukia ,kad juos ap
lankytų jų tautiečiai nors porą 
kartų metuose.

Taigi mes (tikimės, kad ger- 
b raina lietuvių publika parems 
tą labdaringą musų darbą 
skaitlingai dalyvaudama šiame 
išvažiavime. '

Nepamirškite būti ateinantį 
šeštadienį pas p. Kučinską. Vi 
sus širdingai kviečiame. Visus 
—senus ir jaunus —vienodai 
priimsime.

Kviečia abiejų draugijų
Komitetas.

Kuomet tamsta gerai žinai 
Džianitorių Kliubo dalykus ir 
nori sušaukti kliubo susirinki
mą, tai kam dar lauki? Juk 
aš ’ esu davęs atsakymą pir
miau. 

■' 1

Aš, kaip buvęs pirmininkas, 
žinau ką reikštų kaukti jis. 
Man buvo duotas įsakymas 
kaip daryti. Aš ir laikaus in
strukcijų.

O jeigu Dalykus žinantis no
ri pinigų iš kliubo,, tai lai pri, 
duoda savo mokesčių knygutę, 
o aš jam sugrąžinsiu tiek, kiek 
jis yra įmokėjęs.

-Aš nebeaitsakinėshi į visus 
klausimus ir laiškus, kuomet po 
klįubo likvidavimo patys nariai

Praėjusį sekmadienj, rugpiu- 
čio 30 d., Birutes datže rengė 
pikniką broliukų Marijonų dien 
rastis “Draugas”.

Apie tą pikniką netenka daug 
rašyti. Mat, buvo visai men
kas. Vienas dalyvių sakė, kad 
publikos gal susirinkę apie ket
vertą šimtų.
ginčija ir tai: esą, nebuvę nė 
pusketvirto šimto.—Rep.

itikos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
vyks šiandien, *p. Lukštienės svetainėj, 
1500 S. 49 Avė., 7:30 vai. vak. Šir
dingai esat kviečiami visi kliubiečiai at
silankyti ir savo kaiminus atsivesti, bus 
daug svarbių dalykų svarstoma, ypač 
apie politiką — ką statysime ant ri
dėto į miestelio valdininkus.

— A. Tumavich.

M. 8 K. MOTOR SALES 
Chrysler 75 Town Sedan; Al 
Auburn Del. Sėd.; 6 w. w.; s. m 
Viking Sodan; 5-pas., 4-dr. ___
Studebaker Prea. 8 Sėd.; h. m. _. 
Nash Adv. 6 Sėd.: 4-d.; w. w._ _
Hudson Del. Sodan; s. m. ___ .....
Graham-Paige Del. Sėd.; s. m. .... 
.Ponliac Rdstr.: 6 w. w., s. m. ... 
Ford Town Sedan; likę new ___
Pontlac Del. Sodan; 6 w. w. ___
Cadillac 314 Sedan; 5 paa*. ____
Chevrolet Coach; radio; Al ____
Ford Spt. Coupe: rumb. seat ___
Ford Tudor Sedan* dr. little .... 
Roosevelt Del. Spt.‘ Coupe .............
Nash Conv. Coupe; Al cond.

•20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
■30 
30 
•28 
•30 
'31 
31 
•30 
•29 ____ _____  __ ____  ____ ____

MANY OTHERS. TERMS OR TRADE.
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

.. $585 
585 
575 
575 
525 
4l»5 
495 
405 
435 
435 
435 
395 
305 
305 . 
305 
345

Iš

Kitas tečiau už

Ar įdomu kam butų susipa
žinti su socialistų laikraš
čiu, leidžiamu Pietų Ameri
koj? Klauskite “Pietų Ame
rikos Naujienų’’. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau
jienose”.

’A-.'Z .fi \ ■■■

S-mas Liet. Namų Savininkų ant 
3ridgeporto, laikys mėnesinį susirinkimą 

trečiadieny, rugsėjo 2 d., 7:30 vai. vak./ 
Ch. Liet. Auditorijoj. Visi namų sa
vininkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turim aptarti. R. S. Kunevičia.

20 Wardo Lietuvių /Politikos ir Pa- 
ielpos Kliubo susirinkimas įvyks rugsėjo 
2 d., 8 vai. vakare A. Bagdono svetai
nėj, 1750 S. Union Avė. Malonėkite 
atsilankyti laiku. Valdyba.

Burnside
Netikėtai patelio į susirinkimą

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Miss Elizabeth Judas 
SPECIALISTĖ GYDYME 

Dedervinės ir Egzemos 
Neseniai atvykus iš Europos 

Ofiso valandos 4 iki 7 vai. vak. 
940 Ainslie St. Tel. Edgewater 2821

Nelaimė ant nelai 
mes

Yra sakoma, kad graborius 
niekam ilgo amžiaus nevelijąs. 
Bet p. Eudeikis ne tik velija 
ilgą amžių savo draugams ir 
pažįstamiems (o jų jis turi la
bai daug), bet dar stengiasi 
kiek galima pagelbėti žmonėms, 
kai juos aplanko ligd, mirtis 
ar kitokia nelaimė. ’

‘štai neseniai jis įsigijo am4 
balansą ir įteikia greitosios pa. 
gelbos . patarnavimą 24 valan
das paroj. Ambulansp pagel
tos šauktis pas Sudeikius ga> 
Įima bet kuriuo laiku — dieną 
ir naktį. Ambulansas atva
žiuos kur tik bus šaukiamas.

Musų vienas kaimynas, p. 
Adomaitis, kiek laiko atgal bu
vo permuštas automobilio. Jo 
koja tapo sulaužyta. Eudbikio 
ambulansas tuojau pribuvo ir 
nuvežė pacientą į ligoninę.

Pabuvęs kiek laiko ligoninėj 
Dr. Biežio priežiūroj p. Ado
maitis pasveiko tiek, kad galė
jo parvažiuoti namo.

Rodosi, kad Adomaitis kentė, 
jo užtektinai. Bet viena bėda 
dar ne bėda. Pirm poros die
nų Adomaitis, vaikščiodamas 
po grįčią, paslydo ir vėl tą pa-

Burnsidės tapielinkėe

Po 22 dienos rugpiučio ko
munistų muštynių komisariį ga- 
zietos redaktorįus verkia, ka^ 
juos, komunistus, ‘ užpuolę mu
šeikos .galvas suskaldę.

Vadinasi, visa revoliucija ^ta
po pralaimėta.

Ir komisarai aiškina: Dabar,« 
girdi, pasiliekąs vienintelis iš
ėjimas—tai gauti aukų. Rei
kėsią teismai vesti. 0t be pini
gų negalima’ ųieko padaryti.

. Well, seniai giedoma komisa
rų melodija. Jiems visuomet 
trūksta tų nelemtų dolerių, ži
noma, šiais nedarbo laikais dar 
sunkiau su doleriais. Darbi
ninkai komisarams nebeduoda, 
ba patys jaučia stoką dolerių. 
Na, tai ot jums bėda: jvyko 
muštynės, susižeidė, ir duokite, 
būtinai duokite pinigų!

Įdomu bus matyti ar komi
sarai gaus prašomų pinigų, ar 
negaus —Skaitytojas.

Išvažiavimas suvar 
gūsių naudai

Ateinantį sekmadienj, rugsė
jo 6 d., bus smagus išvažiavi
mas. Rengia ji dvi draugijos, 
būtent Lietuvos Dukterų ir 
Moterų Draugija Apšvieta.

• IšvaŽ’avimui vieta pas p.'Ku 
činską prie lietuvių tautinių ka* 
pinių. Bus muzika šokiams, už
kandžiai, dovanų dalinimas irkandžiai, dovanų

Vien?. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 63 kuopos narė ne
tikėtai pateko į tavorščių rau
donojo susivienijimo susirinkit 
mą.

Mat, SLA. 63 kuopa laikyda
vo savo susirinkimus naujo .nuh 
nėšio birmą antr.adieųį, 7 Bet 
kai kuopa persiorganiįayp, į tai 
jos SĮisirinkjmąi buy<į> nukelti 
kitai dienai. Gi tayorŽčiai laiko 
savo ” susirinkimu ąntradįenį,

Tad rugpiučio 4. dieną ir bu
vo jų susirinkimas. Minėta au
kščiau moteris, SLA. ųarė, ne
žinodama kokią dieną jos. kuo
pos susirinkimai laikomi yra,’o 
dar ir;buvusį pritarėja tavorš- 
čiams, ėmė ir atsilankė į tavorš
čių susirinkimą. A
' Ji paklausė vienos . tavorškos 

kada i^ivarunas aįeis. Jis.,mat, 
yra StA. 63 kuopos finansų 
sekretorius. Tavorška atsakė 
moteriškei, kad Pįvaruna’s pri-, 
busiąs tuojau. Tavorška/ijesa- 
ke teisybės moteriškei; nesakė, 
kad Pivarunaa visai nebus.

štai atsidaro tavorščių ’ susi
rinkimas. Dalyvauja jame, viso 
15 “asabų”. ' z

Moteriške vėl klausia, beit jau 
tavoyščia'us apie Pivarunų. ^šis 
atsakė, kad Pivarunas nepri
klauso raudonųjų . kuopai^ Ki
tas tavorščius, pamątęs ntotę. 
riškę, ’daY išbarė ją. Gi motė* 
riš turėjo atsiprašyti ir apleis
ti tavorščių susiririkimąi ;

Tavbrščiai nenori, kad paša» 
liniai asmenys jų “skddus” jna- 
tytų ir girdėtų kas juose ta
riama. Mat, jie dangstosi 
svetimais vardais. Dabar jie 
vadinasi Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 62 kuopa’. Bet jei ne
klystu, tai tą vardą seniai ne • 
šioja klerikalų’ draugija, kuri 
leidžia ir savo laikraštį Bosto. 
ne; ~ ’ r : ;■

Kalbamame tavorščių susirin
kime tarp kita ko skaitytas į bu. 
vo tavorščių sojuzo ąekretbrės 
laiškas, ši panelė pranešė, kad 
raudonieji gavę • čarterį Nęw 
Yorko valstijoj; . Bet čarteris

>

čia apgarsinimas jums yru vertas $2.00,. kadangi jus galite atsinefttl ji i musų oflpą 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę nž $l.OOf

MKS TEIKIAME NARIAMS DYKAI .
Lysus. penkių lb trijų defiimtų dieni) parolAklmus ir iApUdomo juos juma dykai. Pa
tarimai apie .nesusipratimus su rendauoinkais. Pasitarimai dykai visais legaliAkais 
reikalas. . Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assessmentų. reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Seeond Floor 4654 South Ashland Avenue, 47th & Ashland Avende

MADOS MADOS MADOS -

p922 3202 3263

■2922 — Paskiausis mados žodis —• Juodos ir baltos spalvos suknelė, ir tam 
tyčia pritaikyta Juoda su balta skrybėlę. • Galima siūti iš sunkesnio šilko arba 

-- -------------«» ---------- IA tz 1O O L -JO At\ A -J

£olių* per. krūtinį ’1: '^''0^;.. v, , "'''J'4
-‘3202 — Naujoviškos dryžiotds materijos Suknelė. Praktiška ir'ne brangi, 
lepius inicius metų, idipgą _»v, jo, tv ik tą tunų -pcK itKuiiuy.
13263 Jaunutei'mergaitei mokyklon tiei suknelė. Tinka ir kitai progai,

12922 — Paskiausis mados žodis - 
r/- 1.* •?.;*......
vilncjnies materijos. .Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20,, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinu :'‘ J, ’ s ■

’-;3202 — Naujoviškos dryžiotds materijos Suknelė. Praktiška ir'ne brangi. 
Sukirptos mieros ,|6» 18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių <per krutinę.

13263 -rr Jaunutei'mergaitei mokyklon tiei suknelė. Tinka ir kitai progai, 
Vienbs spalvos materija padabinta baltu šilku kalnieriuku mazietais ir juostele. 
Nors: galimi ir kifą> Šilką; imti, tik reikia pritaikyti spalvas, kitaip negražiai išro- 
dys. • Sukirptos meros 6, 8, 10,< 12 ir 14 metų mergaitėm

Norint gautį , vienų ar s dau
giau virš nutoiįyty pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti miėrą ir aiš
kiai , parašyti savų vardą, pa
vardę ir adresų. Ęįekvieno par 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
mų prisiųsti pinigus arba paš
tų ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Pept., 1789 
Sfc Hglstftd Sid ^i^goi m j 
• i • f, ’ • . '‘4 « •

NAUJIENOS Paarėti Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centą ir prašau at-.
r

siųsti man pavyzdį No,

Mieros .................... . per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir yaUt.),

JlĮst

Business Service 
________Biznio Patąrnayimajp 

ŪMI MIRTIS 
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių haikinimas musų specialybė,
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos. 

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345

Žiur- 
Šau-

THE BRIDGEPORT TIN SHOP 
r

Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware it 
Malevų, taipgi plumbingo' reikmenų. 

Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Personal
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo sunaus Juozapo 
Lengvino ir dukters Marijonos iš na
mų Lengvinaitė. Paeina iš Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto, Vievirše- 
nų valsčiaus, Viežaičių obščestvos. 
nūs gyvena Detroit. Mich.. o 
Pittsburghe, Pa. * Žinau, kad 
bet nežinau jos vyro vardo, 
svarbų reikalą, prašau atsiliepti, 
nas Lengvinas, Box 1349, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Su- 
duktc 

vedus. 
Turiu 
Anta-

KARPENTERIS esu patyru tą dar
bą per <20 metų, dirbsiu už mažą atly
ginimą. Lakeview 8703. Klauskit lie
tuvių.

SpeciaUstM gydyme chronllku ir Mulų, li
rų. Jei kiti negalCjo jumis išgydyti, atuum- 
kykit pas mane. Mano pilnas itogzaminavl- 
tnas atidengs Jusu tikru liga ir jei afi apėj
imai u jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavimo—-kas jums yra.galutino iftegzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba .
W. Jackson Blvd., netoli State

Kambarys 1016 ‘
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 , iki 7:30 vakaro. Nedž- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų.

20 St.

CLASSIFIED ADS
Educational ’ 

, _ ______ Mokyklos__________L..
<****M*^WMW»*»#WWWWWWWW**R**^*M*****'*1*'***

MOKYKIS BARBERYSTfiS'' 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 

672 West Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos Lietuvių \Mokykla yra' vie

nintele anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai , rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas. daktarą, advokatą, teis
muose h nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo: išaiškiname taisyk
les mašinėlė rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie* 
tystes, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

. Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

įstaigose,

Financial
Fju^u^l^p^jtolos 

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos

Del geresniu kantų matykit
CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams St., 
tel. Central ,.7332

■ mm ,, ■m„,|,,l.|ll|L.||jL||-.......    iiip

Automobiles x
ĮMOKĖTI. 18 MEN. ISSIMOKEJIMŪI
Sulok sedan nauji- talrai ______  $475

‘ ' i-------295
$20 

1920 
1029 
1929 
1927 
1030
1030 Ford 
1929 Fdrd 
Hupmoblle

wheeling --------- - ------- *___ _ ________
191 Essex sedan kaip naujas _________
1929 Essex coach A 1 stovy -------------
1929 Olsmobile coupe rumble eeat — 
1928 La Šalie coupe fender avelis __
1029 Graham 612 coupe fender wells
7212 So. Halsted 8t. f ‘ —

Chevrolet sodan kaip naujas____ ____
Chevrolet coach mažai važiuotas 265 
Chevrolet coach nauji talrai _
Chevrolet roadster fender wells . 
Ford coupe fender wells — 
Fjrd coupe kaip naujas_____
“ ' tudor sodan geras -----------

6 sedan więe vrheels iree

75 
375 
395 
295 
195
545 
445 
160 
295 
685 _ _____ - ČgB

tel. Vincennes 9070

TROKAI
Visų i&dirbyhčių -— Visų didumų. 8take 

>en expreB8. Panel bodies. Bargeno kainos, 
mokėjimai.

AND W. MOTOR CO., 827 W. 35 St.

1028 PACKARD Club Sedanas, 6 kratiniai
Kitffilm ?68B’

GAL kas turi darbo dėl auto meka- 
niko. Nedirba 20 mėnesių. Važiuotų 
su žmona ant tikės dirbti. Atsišaukite 
pas Maria Jurgelionis į Naujienas.

Help Wanted—Female

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo ir 8 metų mergaite prižiūrėti, val
gis, guolis ir mokestis. 3401 S. Ashland 
Avenue.

Furniture & Fixtures
' Rakandai-Įtaisai_________

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
. ..................................»  ...........——— ■— ■

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos > 
už š dalį originalės kainos.

781^ S. Marsbfield Avė.

STORAD2IAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas-----------------$17,.5O
Wilton Kaurai tiktai------------- $5 ir augs.
3 Arnotų miegamasis setas -------------  $22.50
7 Šmotų valgomasis setas ------------- $17.50

AMERICAN 8T0RAGE FURNITURE CO.
6701 B. Halsted St.- ir 428 W. 63rd St.

REIKALINGAS šildomas pečius at 
cirkuliatorius, nedidelis, gerame stovyje. 
Šaukite Lafayette 8780.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė su staku ar
ba vieni fikčeriai.

2507 W. 47 St.

BARBER SHOP, labai bizi kampas, 
dvi stritkarių lainės, 3 kėdės naujos ma
dos, 2 barberiai nuolatos dirba. Labai 
svarbi priežastis, duosiu ant išmokėjimo, 
jei butųz reikalinga. 3513 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė, geras iš
dirbtas oiznis, cash, nebrangiai, 
greitam pardavimui.

ą 3933 M, W. 63rd St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 2 biznio lotus ant na

mo, Neskiriant apielinkės. Lotai ran
dasi prie Archer ir 55. Atsišaukite 
Frank Barter. 4309% W. 63 St.

' Real Estate For Sale 
Naraai-ŽemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas. biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage , 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng- 
yomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių, 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
32%xl25. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduoda delei nesutikimo partnerių.

Kaina $11,900.
3227 S» Cnlifotnia Ąvei

jUi/




